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Κοινοποίηση :
Τουριστικά Γραφεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς
τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής
Α. Στοιχεία Εκδρομής
Τόπος Μετακίνησης : Σάμη – Βόλος – Σάμη
Ημερομηνία Αναχώρησης : Πέμπτη 16-03-2017
Ημερομηνία Επιστροφής : Κυριακή 19-03-2017
Αριθμός Συμμετεχόντων Μαθητών : (24)
Τάξη : Β’ Λυκείου
Αριθμός Συμμετεχόντων Συνοδών Καθηγητών : (02)
Β. Συνοπτικό Πρόγραμμα Εκδρομής
Πέμπτη, 16-3-2017
09.45πμ - Αναχώρηση από Σάμη για Πάτρα ή
Κυλλήνη
Απόγευμα – Άφιξη στην πόλη του Βόλου και
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο
19.30μμ – Απογευματινή βόλτα στο Βόλο
Επιστροφή στο ξενοδοχείο
Βράδυ – Έξοδος για δείπνο με τους συνοδούς
καθηγητές
Παρασκευή, 17-3-2017
09.30πμ – Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και
επίσκεψη στο Μουσείο της πόλης του Βόλου.
Επίσκεψη στο Μουσείο Μεταξουργίας.
Σύντομη επίσκεψη στα παραδοσιακά χωριά
Μακρυνίτσα και Πορταριά Πηλίου
Απόγευμα –Ελεύθερος χρόνος και βόλτα στην
πόλη του Βόλου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Βράδυ – Έξοδος για δείπνο με τους συνοδούς
καθηγητές
Σάββατο, 18-3-2017
09.30πμ - Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
του Βόλου
11.00πμ - Αναχώρηση από Βόλο και επίσκεψη
των χωριών Δράκεια και Μηλιές
18.00μμ - Επιστροφή στο Ξενοδοχείο και
ξεκούραση
Κυριακή, 19-3-2017
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο
Απόγευμα - Άφιξη στη Σάμη

Σημειώνεται ότι οι ώρες αναχώρησης και επιστροφής προβλέπεται να τροποποιηθούν
σύμφωνα με τα ισχύοντα δρομολόγια των πλοίων κατά την περίοδο πραγματοποίησης της
εκδρομής.

Απαιτήσεις Προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω :
1) Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τις ημέρες αναχώρησης και επιστροφής.
2) Σαφή αναφορά του μεταφορικού μέσου (κλιματιζόμενου λεωφορείου, αριθμό θέσεων
κτλ.).
3) Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση
ΚΤΕΟ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα καταλληλότητας, όπως ορίζεται από τη
σχετική νομοθεσία.
4) Ο οδηγός να διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και να είναι διαθέσιμος καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας.
5) Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή.
6) Προαιρετικά, ασφάλεια συμμετεχόντων που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας.
7) Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει απαραίτητα να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι
διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.
8) Ξενοδοχείο τουλάχιστον τριών (3) ή τεσσάρων (4) αστέρων, μέσα στην πόλη
του Βόλου ή αρκετά κοντά σε αυτή (έως ~10 χλμ.). Ο αριθμός δωματίων που
απαιτούνται είναι : έξι (6) τρίκλινα, τρία (2) δίκλινα καθώς και δύο (2) μονόκλινα
(για τους συνοδούς καθηγητές), κατά προτίμηση συγκεντρωμένα στον ίδιο
χώρο/όροφο του ξενοδοχείου. Στην τιμή να περιλαμβάνεται και πλήρες πρωινό.
(παρακαλούμε για τη ρητή αναφορά, στην προσφορά σας, των ξενοδοχείων καθώς
και την τοποθεσία τους)
9) Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ) καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η
προσφορά περιέχει τη δυνατότητα επιλογής ξενοδοχείου, της ίδιας ή διαφορετικής
κατηγορίας, να αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια η όποια πρόσθετη επιβάρυνση
(συνολικά και κατ’ άτομο) ούτως ώστε όλες οι προσφορές να είναι εύκολα
συγκρίσιμες.
10)Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει το ειδικό
σήμα λειτουργίας σε ισχύ, θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο
οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης, καθώς
και η αποδοχή χρονοδιαγράμματος πληρωμής του ταξιδιωτικού γραφείου σε τρεις (3)
δόσεις (προκαταβολή όχι μικρότερη του 30% του συνολικού κόστους με την
υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, καταβολή όχι μικρότερη του 80% του
συνολικού ποσού πριν την ημερομηνία αναχώρησης και καταβολή του υπόλοιπου
ποσού μετά την επιστροφή).
Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός όμως θα ληφθούν υπόψη και ποιοτικά κριτήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο
στο Γραφείο του Δ/ντή του Γενικού Λυκείου Σάμης μέχρι την Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου
2016 και ώρα 11.00π.μ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ενώπιον επιτροπής, που θα
έχει συσταθεί από τον Διευθυντή του σχολείου για το σκοπό αυτό, την ίδια ημέρα στις
11.30π.μ. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του
σχολείου.
Ο Διευθυντής

Βασιλάτος Παύλος
Μαθηματικός – ΠΕ03

