
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική Εκδρομή
ΣΧΕΤ.: Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.2.2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/6.3.2017)
 
            Σύμφωνα με το άρθρο 13 της παραπάνω σχετικής Υ.Α., παρακαλούμε να αναρτήσετε στην 
ιστοσελίδα της  Δ/νσης Β΄Αθηνών, προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να 
υλοποιηθεί πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών  του σχολείου μας.
 
Χαρακτηριστικά στοιχεία της εκδρομής:

  Προορισμός: Ερμιόνη Αργολίδας
  Αναχώρηση: 21  Απριλίου 2018
  Επιστροφή: 23 Απριλίου 2018  (2 διανυκτερεύσεις)
  Αριθμός συμμετεχόντων: 55 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές
  Κατάλυμα: Ξενοδοχείο 5* στην πόλη  της Ερμιόνης, με ημιδιατροφή.
  Διαμονή σε τρίκλινα  δωμάτια για μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές. Όλα τα 
δωμάτια να βρίσκονται συγκεντρωμένα μαζί και να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας.
  Γραπτή επιβεβαίωση των ξενοδοχείων για διαθεσιμότητα δωματίων στις συγκεκριμένες 
ημερομηνίες.
  Διάθεση του λεωφορείου  όλες τις μέρες για επισκέψεις και μετακινήσεις, βάσει 
προγράμματος που θα υποδείξει το σχολείο.
  Δωρεάν συμμετοχή των 3  συνοδών καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια.
  Συνοδός του Γραφείου καθ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
  Ξεναγήσεις από επίσημους ξεναγούς  βάσει προγράμματος, στην Αρχαία Επίδαυρο  και 
στο Παλαμήδι.
  Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.
  Ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πρόσθετη ασφάλιση για κάλυψη εξόδων 
σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Συμβόλαιο ομαδικής και ατομικής ασφάλισης όλων των μετακινούμενων μαθητών και εκπαιδευτικών 
(να επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας υποχρεωτικά στην προσφορά σας.)
Υποχρεωτική κατάθεση Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι το 
ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ.

 Θα ληφθούν υπόψη ΜΟΝΟΝ όσες προσφορές πληρούν στο απόλυτο τις ως άνω 
προδιαγραφές.

 Γίνονται δεκτές προσφορές σε κλειστό φάκελο και όχι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή της εκπαιδευτικής Εκδρομής και η τελική τιμή 
ανά μαθητή (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και όλων των φόρων,  κ.ο.κ.).
Επιπλέον στοιχεία:
Το σχολείο πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όλα τα πιστοποιητικά 
καταλληλότητας των τουριστικών λεωφορείων  που θα χρησιμοποιηθούν στην εκδρομή, καθώς επίσης και τις 
κρατήσεις των δωματίων στα προτεινόμενα ξενοδοχεία. Θα ζητηθεί άδεια λειτουργίας των ξενοδοχείων, και 
καθετί άλλο που δεσμεύει την ασφαλή διαμονή και μετακίνηση.
 
Στα κριτήρια επιλογής θα συνεκτιμηθούν:
Η ποιότητα και η ασφάλεια των προτεινόμενων ξενοδοχείων, η εμπειρία και η αξιοπιστία του 
διοργανωτή ,οι προσφερόμενες υπηρεσίες και κάθε τι που βοηθά στην επιτυχή διοργάνωση και 
υλοποίηση της εκδρομής.
Παρακαλώ τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία να καταθέσουν  έως  τη Δευτέρα  15  Ιανουαρίου 2017   και ώρα 
12:00   τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Διευθυντή  του σχολείου.
Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ίδια μέρα και ώρα 12: 30 από επιτροπή που θα ορίσει ο Διευθυντής 
 του Σχολείου.
Φάκελοι που δεν θα πληρούν με ακρίβεια τις ως άνω προδιαγραφές, δεν θα ληφθούν υπόψη.


