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ΠΡΟΣ:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

(μέσω της ιστοσελίδας του Γυμνασίου Παραδεισίου)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής
προσφοράς σχετικά με την μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών
προς/και από την Κω.
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Η υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/6.3.2017 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 681 τχ Β΄/ 6.3.2017, με θέμα «Εκδρομές –
Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»
Το Γυμνάσιο Παραδεισίου Ρόδου διοργανώνει εκπαιδευτική εκδρομή - μετακίνηση μαθητών και
εκπαιδευτικών στο νησί της Κω, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένου προγράμματος σχολικών
δραστηριοτήτων (πολιτιστικό πρόγραμμα). Η εκδρομή περιλαμβάνει τρεις (3) διανυκτερεύσεις και θα
πραγματοποιηθεί από 08 Μαΐου 2019 έως 11 Μαΐου 2019.
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 23 μαθητές/τριες, 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί.
Για τη διενέργεια αυτής της εκδρομής - μετακίνησης
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους
σχετικά με την εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το
ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των
νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά σε
σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. με την ένδειξη
«Προσφορά για 3ήμερη εκδρομή του Γυμνασίου Παραδεισίου στην Κω».
Οι προσφορές θα ανοιχτούν ενώπιον επιτροπής στις 10.45 π.μ. της ίδιας ημέρας στο γραφείο του
Διευθυντή.
Οι προσφορές
 δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραφημένη
από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται αν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής και δεν φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του ταξιδιωτικού
γραφείου. Αν μια προσφορά είναι εκπρόθεσμη (για οποιοδήποτε αιτία) δεν λαμβάνεται υπόψη και
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.
 να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει το ειδικό σήμα
λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
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να περιγράφουν αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. όνομα, κατηγορία, ακριβή θέση
ξενοδοχείου, ναυτιλιακή εταιρία, ώρες άφιξης αναχώρησης δρομολογίων κλπ) ώστε να μη
δημιουργηθούν ασάφειες.
να είναι σύμφωνες με την Υ.Α.33120/ΓΔ4/6.3.2017 (ΦΕΚ 681 τχ Β΄/ 6.3.2017).
να περιλαμβάνουν και να εξασφαλίζουν ρητά τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις:

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(μαθητές/καθηγητές)

Μετακινήσεις μαθητών και συνοδών καθηγητών:
Γυμνάσιο Παραδεισίου Ρόδου προς Λιμάνι Ρόδου με μισθωμένο
πούλμαν την Τετάρτη 08/05/2019 και ώρα 07:30
Λιμάνι Ρόδου προς λιμάνι Κω με ταχύπλοο της DODEKANISOS
SEAWAYS την Τετάρτη 08/05/2019 και ώρα 08:30
Λιμάνι Κω προς λιμάνι Ρόδου με ταχύπλοο της DODEKANISOS
SEAWAYS το Σάββατο 11/05/2019 και ώρα 15:40
Λιμάνι Ρόδου προς Γυμνάσιο Παραδεισίου Ρόδου με μισθωμένο
πούλμαν το Σάββατο 11/05/2019 και ώρα 18:00

23 μαθητές/τριες και 2 συνοδοί καθηγητές.
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
5
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλιναπρωινό ή ημιδιατροφή)
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
(μόνο εάν πρόκειται για
πολυήμερη εκδρομή)

ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
8
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*

Μισθωμένο πούλμαν με συνοδεία ξεναγού, για ολοήμερη
εκπαιδευτική εκδρομή στην ΚΩ και επίσκεψη στα σημαντικότερα
αξιοθέατα και πολιτιστικά μνημεία του νησιού, την Παρασκευή
10/05/2019
Το ακριβές πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης.


Μισθωμένο πούλμαν για την μετακίνηση μαθητών και συνοδών
καθηγητών από λιμάνι Κω προς ξενοδοχείο και αντιστρόφως εφόσον
η απόσταση τους υπερβαίνει το 1,5 Km
Τρείς (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τουλάχιστον τεσσάρων 4*
με πρωινό, εντός του αστικού κέντρου της πόλης της Κω, σε δύο (2)
μονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς, πέντε (5) τρίκλινα και
δύο (2) τετράκλινα δωμάτια για τους/τις μαθητές/τριες.

Υποχρεωτική
ασφάλιση
αστικής
επαγγελματικής
διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

ευθύνης

Πρόσθετη ασφάλιση η οποία να καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή
ασθένειας μαθητών/τριών και συνοδών εκπαιδευτικών. Παράδοση
συμβολαίων αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
μαθητών και καθηγητών του τουριστικού γραφείου στην προσφορά.
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ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ
ΜΑΘΗΤΗ και ΣΥΝΟΔΟ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ
(συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
12
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.45 π.μ.

Τα μισθωμένα πούλμαν που θα χρησιμοποιηθούν για τις μετακινήσεις πρέπει να διαθέτουν όλες τις
προβλεπόμενες από την κείμενη ελληνική νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας του
13
οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο κλπ)
καθώς και τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρο οδηγό κλπ).
Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις ορισθείσες
14 ημερομηνίες λόγω ανώτερης βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργίες, εκλογές κλπ) με αλλαγή
ημερομηνιών ή με επιστροφή όλων των χρημάτων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο.
Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους (με βάση ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια)
θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.45 π.μ.
Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση, εφόσον δεν συγκεντρωθεί
ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών και συνοδών καθηγητών.
Ο Διευθυντής

Ιωάννης Σάρλης

