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1) Θζμα : Πρόςκληςη κατάθεςησ προςφορϊν για μετακίνηςη περίπου
εβδομήντα
Γυμναςίου

(70) μαθητϊν και τεςςάρων (4) καθηγητϊν του 10ου
Ηρακλείου

ςτην

Αθήνα,

ςτο

πλαίςιο

εκπαιδευτικοφ

προγράμματοσ επίςκεψησ ςτη Βουλή των Ελλήνων.
Το 10ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ηθτά κατάκεςθ ςφραγιςμζνων προςφορϊν ςφμφωνα με
τθν

Τ.Α

129287/Γ2/02-12-2011,

άρθρο

14,

(ΦΕΚ

2769/τ.Βϋ/02-12-2011)

για

τθν

πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςτθν Αθήνα, ςτη Βουλή των Ελλήνων. Οι
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ κα παραδίδονται ςτο γραφείο του Διευκυντι του 10ου Γυμναςίου
ζωσ και τθν Παραςκευή 13/1/2017 και ϊρα 13:00 μμ. Το άνοιγμα των προςφορϊν κα
πραγματοποιθκεί τθν Δευτζρα 16/1/2017 ςτισ 11:00 π.μ. Η εκπαιδευτικι επίςκεψθ κα
πραγματοποιηθεί κατά το διάςτθμα 13/3/2017 ζωσ και 16/3/2017.
Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ ανάδειξθ τθσ ςυμφερότερησ προςφοράσ
ταξιδιωτικοφ γραφείου ςφμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Δευτζρα 13/3/2017 (1η ημζρα)
Αναχϊρθςθ με πρωινή πτιςθ από Ηράκλειο για Ακινα .
Άφιξθ Ακινα και αναχϊρθςθ για λίμνθ Πλαςτιρα-Βόλτα Μετζωρα- Καλαμπάκα.
Διανυκτζρευςθ Τρίκαλα ςε ξενοδοχείο.
Σρίτη 14/3/2017 ( 2η ημζρα)
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο-αναχϊρθςθ για Βόλο –Πιλιο. Το απόγευμα επιςτροφι Ακινα και
διανυκτζρευςθ ςε ξενοδοχείο.

Σετάρτη 15/3/2017 (3η ημζρα)
Πρωινό

ςτο

ξενοδοχείο-Αναχϊρθςθ

για

Ακρόπολθ-Μουςείο

Ακρόπολθσ.-Πλάκα-

Μοναςτθράκι. Ελεφκεροσ χρόνοσ-Απόγευμα Πλανθτάριο-Βραδινι ζξοδοσ .
Πζμπτη 16/3/2017 (4η ημζρα)
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο- επίςκεψθ ςτθ Βουλι- Βόλτα ςτθν Ερμοφ. Ανάλογα με τον χρόνο
ζωσ τθν πτιςθ επιςτροφισ ,ςτάςθ ςε εκπτωτικό χωριό ι εμπορικό κζντρο. Επιςτροφι
Ηράκλειο με όςο το δυνατόν πιο απογευματινή πτιςθ.

ε όλη τη διάρκεια του ταξιδιοφ να υπάρχει ςυνοδόσ του γραφείου και γιατρόσ.
ημείωςη: Στθν αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ θα μετρήςει θετικά η

δυνατότητα

εξαςφάλιςησ γεφματοσ χαμηλοφ κόςτουσ ςτο ξενοδοχείο το βράδυ τησ 13/3/2017 ςτα
Σρίκαλα καθϊσ και το βράδυ 14/3/2017 ςτην Αθήνα.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΤΝΣΑΙ
1. Τα αεροπορικά ειςιτιρια να περιλαμβάνουν μια κανονικι αποςκευι.
2. Το λεωφορείο για τισ μετακινιςεισ κα πρζπει να βρίςκεται ςτο χϊρο άφιξθσ του
αεροδρομίου κατά τθν ϊρα άφιξισ τθσ πτιςθσ ϊςτε να μθν απαιτείται μετακίνθςθ
των εκδρομζων. Το όχθμα κα πρζπει να ζχει ελεγχκεί από ΚΤΕΟ, να διακζτει
κλιματιςμό, ηϊνεσ αςφαλείασ ενϊ κα πρζπει να παρζχονται: ατομικι αςφάλεια για
κάκε επιβάτθ και αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ
3. Η διαμονι των κακθγθτϊν κα γίνει ςε μονόκλινα δωμάτια και των μακθτϊν ςε
ςυνδυαςμό δίκλινων και τρίκλινων δωματίων ϊςτε να καλφπτεται ο ςυνολικόσ
αρικμόσ των μακθτϊν που ςυμμετζχουν (με προτίμθςθ ςε τρίκλινα) χωρίσ
προςκικθ ράντςου.
4. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι
κάλυψθ για τουσ εκδρομείσ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ
5. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να αποδεχκεί τθν επιβολι ποινικισ ριτρασ ςε περίπτωςθ
ακζτθςθσ των όρων του ςυμβολαίου από τθ μεριά του .
6. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ αντιμετϊπιςθσ τθσ περίπτωςθσ που δεν
κα πραγματοποιθκεί θ εκδρομι ςτισ προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ λόγω ανωτζρασ
βίασ (καιρικά φαινόμενα, απεργίεσ κ.λ.π.)
Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ ηθτείται το τελικό κόςτοσ ςυμμετοχήσ ςτην εκδρομή
(ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) ανά μαθητή.
Με τθν προςφορά κα κατατεκεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτιτωσ και υπεφκυνθ
διλωςθ ότι διακζτει το ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο πρζπει να βρίςκεται ςε ιςχφ.

Ο Δ/ντής του σχολείου

