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ΠΡΟΣ

Hatta (Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και
Ταξιδιωτικών Γραφείων) Ξενοφώντος 14-Τ.Κ. 10557
ΑΘΗΝΑ Τηλ.:2109223522 Fax: 2109233307 Κοιν:
Δ/νση Πρωτ Εκπ/σης Δυτ. Θεσ/κης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών Γραφείων για πραγματοποίηση Σχολικής
Εκδρομής στη Βουλή των Ελλήνων.
Παρακαλούμε, όσα Ταξιδιωτικά Γραφεία επιθυμούν, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις
προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή του Σχολείου μας. Η προσφορά κατατίθεται αποκλειστικά και μόνο σε
κλειστό φάκελο στο Σχολείο.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το Ταξιδιωτικό Γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει
Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για τη Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου και η οποία
βρίσκεται σε ισχύ.

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ –
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

Βουλή - Αθήνα
22,23,24 / 05 - 2020
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές)

26 μαθητές και 27 γονείς
3 εκπαιδευτικοί ( 1 αρχηγός και 2 συνοδοί )
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Λεωφορείο που πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την
νομοθεσία προδιαγραφές για την ασφαλή μετακίνηση των
μαθητών-τριών
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ξενοδοχείο 4 αστέρων και πάνω με πρωινό και ημιδιατροφή. Τα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλιναπρωινό ή ημιδιατροφή)

δωμάτια για τους μαθητές και τους γονείς τους να είναι δίκλινα ή
τρίκλινα (χωρίς ράντσο) και μονόκλινα για τους συνοδούς
εκπαιδευτικούς. * Συμπληρωματικά θα θέλαμε με την υπογραφή
του ιδιωτικού συμφωνητικού να κατατεθεί γραπτή βεβαίωση του
ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων
(μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα) στις συγκεκριμένες ημερομηνίες
για τη διαμονή.
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ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα,
παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων,
γεύματα, κτλ.)

Το πρόγραμμα προβλέπεται να έχει τα λεωφορεία να είναι
διαθέσιμα οποιαδήποτε ώρα για οποιαδήποτε μετακίνηση ζητηθεί
από τον αρχηγό. Μετακινήσεις εντός Αθήνας-Ενδεικτικά: (Βουλή
των Ελλήνων – Μουσείο Ακρόπολης – Ακρόπολη Αθηνών –
Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» - Ιστορικό Κέντρο Αθήνας – ΖάππειοΕθνικός Κήπος- ;Ιδρυμα μείζονος Ελληνισμού) Επίσημους
Ξεναγούς για τους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους που θα
επισκεφθούμε. Αρχηγός – συνοδός του γραφείου καθ΄όλη τη
διάρκεια της εκδρομής
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για
πολυήμερη εκδρομή)

ΝΑΙ
Θα πρέπει να υπάρχει Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με
της κείμενη νομοθεσία
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*

ΝΑΙ
Θα πρέπει να υπάρχει Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση η οποία θα
καλύψει τα έξοδα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος με πλήρη
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως και να υπάρχει επιστροφή
χρημάτων σε μαθητή/γονέα που για αποδεδειγμένους λόγους
ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας που θα ματαιώσει τη
συμμετοχή γονέα μαθητή/ τριας.
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ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ
Στην προσφορά θα πρέπει να υπάρχει η τελική επιβάρυνση ανά
άτομο με Φ.Π.Α της εκδρομή συμπεριλαμβανομένης της διαμονής
στο ξενοδοχείο , ημιδιατροφής και ξεναγού για τους
αρχαιολογικούς χώρους και για το κέντρο της Αθήνας
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ
Η έκδοση των αποδείξεων θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε
γονέα/μαθητή
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Πέμπτη 26/03/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙ
Οι προσφορές θα ανοιχθούν από Επιτροπή την Πέμπτη
26/03/2020 ΩΡΑ: 13:15 μ.μ.

Σύνταξη και υποβολή προτάσεων:
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Δημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου σε κλειστό φάκελο προσωπικά ή με
συστημένη ταχυδρομική επιστολή. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη. Στην τελική τιμή να
συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις (τελική τιμή ανά άτομο + Φ.Π.Α.). Οι προσφορές δεν θα πρέπει να
έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους.

Αξιολόγηση προσφορών:
Μετά την κατάθεση προσφορών θα γίνει αποσφράγισή τους ενώπιον των γονέων και της 3μελούς επιτροπής
αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από το Διευθυντή του Σχολείου, έναν εκπρόσωπο των γονέων που θα ταξιδέψουν
και έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν όπως
προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις την ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και ΩΡΑ: 13:15 μ.μ. Η προσφορά θα
απορρίπτεται, εάν σ’ αυτήν υπάρχουν ασάφειες, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Μετά
την αξιολόγηση των προσφορών γίνεται τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου από την επιτροπή και το σχολείο
συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (Ιδιωτικό συμφωνητικό), που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Για πρόσθετες πληροφορίες και οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το
Διευθυντή του σχολείου .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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