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Προς Τουριστικά Γραφεία

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
για διοργάνωση τετραήµερης Εκδροµής
του 4ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας
ο

Το 4 Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας διοργανώνει τετραήµερη εκδροµή στο πλαίσιο πολιτιστικών
προγραµµάτων. Για τη διενέργεια αυτής της εκδροµής προβαίνουµε σε Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε ποιοτικά
κριτήρια από εγκεκριµένα και νόµιµα τουριστικά γραφεία. Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα
γίνουν µε τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις:

1) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Βιέννη – Πράγα ή Βιέννη – Βουδαπέστη
2) Προτεινόµενες ηµεροµηνίες:
Από 14/3/2014 έως και 23/3/2014 ή 26/3/2014 έως και 29/3/2014 εκ των οποίων οι 2
ηµέρες να είναι Σάββατο και Κυριακή.
ου

3) Συµµετέχοντες : 40 µαθητές και 5 συνοδοί καθηγητές του 4 Γυµνασίου Πτολεµαΐδας.
4) Την προσφερθείσα συνολική (συµπεριλαµβανοµένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του
Φ.Π.Α.) τιµή κατ΄ άτοµο.
5) Ο ∆ιαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός µε ποιοτικά κριτήρια επιλογής.
6) Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στο γραφείο του ∆ιευθυντή του Γυµνασίου στις
14/01/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα έως 10:00 π.µ.
7) Οι προσφορές θα ανοιχθούν παρουσία όσων ενδιαφεροµένων επιθυµούν να παρευρεθούν,
από την επιτροπή που θα συσταθεί µε βάση την ΥΑ 12987/Γ2/02-12-2011 στις 14/01/2015
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. στο γραφείο του ∆ιευθυντή του σχολείου.
8) Η κατακύρωση θα γίνει µετά από την αξιολόγηση της Επιτροπής µε βάση την ΥΑ
12987/Γ2/02-12-2011.
9) Το Σχολείο διατηρεί το ∆ικαίωµα της ακύρωσης της εκδροµής, λόγω µη συµπλήρωσης του
απαιτούµενου αριθµού µαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζηµίωση στο Τουριστικό
Γραφείο.
Στην ανωτέρω προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα κάτωθι :
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Πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν, ένα των πενήντα (50) θέσεων, που να πληροί τις
προδιαγραφές (σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ,
ζώνες ασφαλείας κλπ.), να είναι δε στην αποκλειστική διάθεσή µας καθ’ όλη την διάρκεια
της εκδροµής µε έµπειρους επαγγελµατίες οδηγούς.
Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία τεσσάρων ή τριών αστέρων στο κέντρο των
πόλεων µε κατά βάση τρίκλινα δωµάτια ή τετράκλινα για τους µαθητές και µονόκλινα
για τους συνοδούς καθηγητές.
Να αναφέρεται η ονοµασία του ξενοδοχείου.
Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στην διάθεση του σχολείου και σε
πλήρη λειτουργία κατά την διαµονή µας. Το ξενοδοχείο να πληροί όλες τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την σωστή διαµονή µας. (θέρµανση, ζεστό νερό, κλπ.)
Ηµιδιατροφή (πρωινό συν ένα γεύµα).
Ξενάγηση στις περιοχές επισκέψεων, βάση του προγράµµατος της εκπαιδευτικής
εκδροµής, µε πιστοποιηµένο ξεναγό του γραφείου, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή
Νοµοθεσία.
∆ωρεάν κάλυψη των συνοδών – καθηγητών (Σύνολο 5 ).
Παρουσία υπευθύνου του τουριστικού γραφείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής.
Ασφάλεια ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µαθητών και καθηγητών.
Παράδοση Συµβολαίου αστικής ευθύνης Τουριστικού γραφείου στην προσφορά.
Προσφορά αεροπορικών εισιτήριων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης µαθητών ή καθηγητών.
Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωµα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά µε την
εκδροµή από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Αξιολογικές Παράµετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της εκδροµής
στο Τουριστικό Γραφείο:
>
>
>
>
>
>

Η Γενική Τιµή ανά Μαθητή
Ξενοδοχείο στο κέντρο των πόλεων
Η θέση , η ποιότητα ( πόσων αστέρων θα είναι) και οι παροχές του ξενοδοχείου
Η ηµιδιατροφή
Η ολοήµερη διάθεση των λεωφορείων
Η παρουσία ξεναγού
Υποχρέωση του τουριστικού γραφείου να ακολουθήσει το πρόγραµµα που θα συντάξει το
σχολείο.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :
Οι δεύτεροι συµβαλλόµενοι αναλαµβάνουν την ευθύνη της συγκέντρωσης και καταβολής της συνολικής αξίας
της εκδροµής στο Τουριστικό Γραφείο µε ακριβή τήρηση των παρακάτω δόσεων :

χ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : ΜΑΘΗΤΕΣ
….

Ευρώ

………… Ευρώ

…..

Α΄∆ΟΣΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01/2015 ΠΟΣΟ 40% επί της συνολικής αξίας της εκδροµής
Β΄∆ΟΣΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02/2015 ΠΟΣΟ 40% επί της συνολικής αξίας της εκδροµής
Εξόφληση µετά την ολοκλήρωση της εκδροµής: ΠΟΣΟ 20% επί της συνολικής αξίας της εκδροµής
Οποιαδήποτε µη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό
της εξόφλησης µετά την ολοκλήρωση της εκδροµής .

Ο ∆ιευθυντής
του 4 Γυµνασίου Πτολεµαΐδας
ου
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