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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής
Το 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ηρακλείου, προκειμένου να πραγματοποιήσει την εκπαιδευτική
εκδρομή της Γ΄ τάξης στη Αθήνα (2 διανυκτερεύσεις) με ημερήσια εκδρομή σε
Ναύπλιο & Επίδαυρο, καλεί τα ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία να καταθέσουν
εσώκλειστες σφραγισμένες προσφορές στο Γραφείο του σχολείου στις οποίες να
περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
1. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηράκλειο – Πειραιάς με επιστροφή.
Αναχώρηση Τετάρτη βράδυ 10/04/’19 - επιστροφή Κυριακή πρωί 14 /04/’19.
2. Ξενοδοχείο 4 αστέρων, που να διαθέτει υπηρεσία φύλαξης εισόδου, με
τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς
καθηγητές. Η θέση του ξενοδοχείου να είναι σε ασφαλή περιοχή - δεν πρέπει να
είναι κοντά στην περιοχή της Ομόνοιας και τα δωμάτια να μην έχουν
μπαλκόνια. Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται το πρωινό και να δοθεί η τιμή
ενός γεύματος την ημέρα χωριστά.
3. Λεωφορεία τα οποία θα είναι συνεχώς στη διάθεση των μαθητών για όλες τις
μετακινήσεις τους, θα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, ελεγμένα από το
ΚΤΕΟ, εφοδιασμένα με τα απαιτούμενα έγγραφα καταλληλότητας οχήματος
και θα διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
προδιαγραφές.
4. Συνοδός ιατρός - αποκλειστικά για τους εκδρομείς του σχολείου - σε όλη τη
διάρκεια της εκδρομής από την αναχώρηση από το Ηράκλειο μέχρι την
επιστροφή.
5. Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και
συνοδών καθηγητών.
6. Κάλυψη των εξόδων επιστροφής στο Ηράκλειο αεροπορικώς μαθητή ή
συνοδού καθηγητή σε περίπτωση ασθένειάς του.
7. Συνοδός του πρακτορείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
8. Ξεναγός κατά τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (Μουσείο
Ακρόπολης, Αρχαία Αγορά, Επίδαυρος, Παλαμήδι) και σε περιηγήσεις.
9. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση που –
για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας – ματαιωθεί η συμμετοχή του στην
εκδρομή.

10.Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
11.Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση αθέτησης των
όρων του συμβολαίου Από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα
καθορίσει το σχολείο).
12.FAX που να επιβεβαιώνει την κράτηση δωματίων στα προσφερόμενα
ξενοδοχεία.
13.Επιβεβαίωση για κράτηση θέσεων στο πλοίο.
14.Υπεύθυνη Δήλωση από το ταξιδιωτικό γραφείο ότι διαθέτει το ειδικό σήμα
λειτουργίας τουριστικού γραφείου και είναι σε ισχύ.
Επισημαίνονται τα παρακάτω:
 Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής με
Φ.Π.Α. καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή ξεχωριστά. Στη συνολική τιμή και
την τιμή ανά μαθητή να μην περιλαμβάνονται οι τυχόν παροχές του γραφείου
σας.
 Στο φάκελο της προσφοράς να υπάρχει απαραίτητα CD με την προσφορά σε
ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) ώστε να μπορεί εύκολα να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου. Δεν θα συζητηθούν από
την επιτροπή αξιολόγησης προσφορές που αποστέλλονται με email και
ανοίγουν με χρήση κωδικού.
 Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 14 Απριλίου του 2019. Στην
προσφορά να αναφέρονται οι ημερομηνίες αναχώρησης (Τετάρτη 10/04/’19)
και επιστροφής (Κυριακή 14/04/’19). Το αναλυτικό πρόγραμμα των
επισκέψεων της εκδρομής (Θεατρική παράσταση, Μουσείο Ακρόπολης,
Πλανητάριο, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αττικό Πάρκο, Εκπτωτικό Χωριό
MacArthur, AllouFunPark κ.λπ.) θα διαμορφωθεί στην πορεία.
 Ελάχιστος αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν στην εκδρομή 140.
Αριθμός συνοδών καθηγητών 7.
Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν σε κλειστούς φακέλους στη
Διεύθυνση του σχολείου σφραγισμένες προσφορές, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι
την Τρίτη 04-12-2018 και ώρα 11.00, όπου θα περιγράφουν αναλυτικά τις
προσφερόμενες υπηρεσίες και επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις και θα
είναι σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει
από την αρμόδια επιτροπή το μεσημέρι της ίδιας μέρας στο γραφείο της Δ/νσης του
3ου Γυμνασίου.
Η Δ/ντρια
Περιστέρη Μελπομένη

