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Θέμα: «Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής
ου
μαθητών του 5 Γυμνασίου Κέρκυρας »
Το 5ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, σύμφωνα με ττις διατάξεις ΥΠΕΘ Αριθμ. 33120/ΓΔ4/ ΦΕΚ Τ.Β’ 681 66 32017, Υ.Α. 146108/Γ2/20-12-2011
2011 όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 2769/2
2769/2-12-2011
2011 τεύχος Β’ άρθρο 14 παρ. 1,
δέχεται έως και την Τετάρτη 14-02
02-2018 και ώρα 13:00 μμ κλειστές προσφορές για την ακόλουθη
μετακίνηση
Α. Αφετηρία: Κέρκυρα.
Β. Προορισμός: Αθήνα.
Γ. Ημερομηνία αναχώρησης : Παρασκευή 02
02-03-2018 πρωί.
Δ. Ημερομηνία επιστροφής : Δευτέρα 05
05-03-2018 βράδυ.
Ε.. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων : 80 μαθητές και 8 συνοδοί.
ΣΤ. Μεταφορικά μέσα:
1. Δύο (2) Λεωφορεία.
2. Πλοίο για την μεταφορά των μαθητών-συνοδών
συνοδών και των λεωφορείων
τους από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα και από την Ηγουμενίτσα
στην Κέρκυρα.
Ζ. Κατηγορία καταλύματος: Τριών (3) ή τεσσάρων (4) αστέρων στην περιοχή του κέντρου της
Αθήνας – περιοχές Συντάγματος, Πλάκας, Αμπελ
Αμπελοκήπων,
οκήπων, Πανεπιστημίου, Παγκρατίου, Λεωφόρου
Αλεξάνδρας, Κηφισίας,, Μιχαλακοπούλου, Στηλών Ολυμπίου Διός, Κουκακίου, κατά προτίμηση
κοντά στο Σύνταγμα. Ένα από τα κκριτήρια επιλογής του ανάδοχου θα αποτελέσει η εγγύτητα του
ξενοδοχείου στη πλατεία Συντάγματος.
Η.. Επιπλέον μετακινήσεις με λεωφορείο:
1.
02-03-2018: Μεταφορά από το ξενοδοχείο στο Μοναστηράκι και επιστροφή στο
ξενοδοχείο, εφ’ όσον η απόσταση του
ου ξενοδοχείου από το Μοναστηράκι
δεν προσφέρεται για μετακίνηση πεζή.
2.
03-03-2018: Μεταφορά από το ξενοδοχείο στο Πολεμικό Μουσείο εφ’ όσον η
απόσταση
όσταση ττου ξενοδοχείου από το Πολεμικό Μουσείο δεν προσφέρεται
για μετακίνηση πεζή.
3.
03-03-2018:
2018: Μεταφορά από το Μέγαρο Μουσικής στο εμπορικό κέντρο Mall και

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

επιστροφή στο ξενοδοχείο μετά από τρεις ώρες.
03-03-2018: Μεταφορά από το ξενοδοχείο στο χώρο του θεάτρου και επιστροφή στο
ξενοδοχείο, εφ’ όσον η απόσταση του ξενοδοχείου από το θέατρο δεν
προσφέρεται για μετακίνηση πεζή.
04-03-2018: Το ένα λεωφορείο με την ομάδα ρομποτικής θα μετακινηθεί από το
ξενοδοχείο στο
χώρο διεξαγωγής του Τελικού του Πανελληνίου
Διαγωνισμού Ρομποτικής 2018. Στη συνέχεια θα επιστρέψει στο
ξενοδοχείο για να μεταφέρει τους υπόλοιπους μαθητές στην Ακρόπολη,
εφ’ όσον η απόσταση του ξενοδοχείου από την Ακρόπολη δεν
προσφέρεται για μετακίνηση πεζή.
04-03-2018: Με το πέρας της επίσκεψης στην Ακρόπολη, τα δύο λεωφορεία θα
μεταφέρουν τους μαθητές --πλην αυτών που συμμετέχουν στον
διαγωνισμό ρομποτικής-- στο Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (Λεωφόρος
Συγγρού 364) και στη συνέχεια θα επιστρέψουν με τους μαθητές στο
ξενοδοχείο.
04-03-2018: Το απόγευμα, μετά τη λήξη του διαγωνισμού ρομποτικής, το ένα
λεωφορείο θα παραλάβει τους μαθητές από το χώρο του διεξαγωγής του
Τελικού του Πανελληνίου Διαγωνισμού Ρομποτικής 2018 και θα τους
μεταφέρει στο ξενοδοχείο.
04-03-2018: Μεταφορά του συνόλου των μαθητών από το ξενοδοχείο σε εστιατόριο
για φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο, εφ’ όσον η απόσταση του
ξενοδοχείου από το χώρο εστίασης δεν προσφέρεται για μετακίνηση πεζή.
05-03-2018: Επιστροφή στην Κέρκυρα μέσω του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης
όπου θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη.
Οποιαδήποτε άλλη μεταφορά απαιτηθεί στα πλαίσια της εκδρομής

Θ. Ξεναγός: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Ι. Η επιβίβαση των μαθητών στα λεωφορεία κατά την ημέρα αναχώρησης από την Κέρκυρα καθώς
και η αποβίβαση κατά την ημέρα της επιστροφής θα γίνει στην έδρα του σχολείου (Ριζοσπαστών
Βουλευτών Ιονίου Βουλής 6, Κέρκυρα 49100) ή σε άλλο κεντρικό σημείο της πόλης της Κέρκυρας εφ’
όσον αυτό ορισθεί για την διευκόλυνση των συμμετεχόντων.
ΙΑ. Στο συνολικό κόστος της μετακίνησης και διαμονής αλλά και στο συνολικό κόστος ανά άτομο θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα εισιτήρια του πορθμείου Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα και
Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα.
ΙΒ. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά το κόστος της μετακίνησης και διαμονής
(κόστος ανά παρεχόμενη υπηρεσία). Οποιαδήποτε παροχή προσφέρεται δωρεάν θα πρέπει να
αναφέρεται ρητά στην προσφορά.
IΓ. Οποιαδήποτε επιβάρυνση προκύψει μετά την επιλογή αναδόχου της μετακίνησης και διαμονής
και δεν αναφέρεται ρητά και σαφώς στην οικονομική προσφορά του ανάδοχου, βαρύνει
αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο της εκδρομής και μόνο και ουδεμία οικονομική
υποχρέωση έχει το 5ο Γυμνάσιο Κέρκυρας ή οι συμμετέχοντες στην αποστολή απέναντι στον
ανάδοχο.
Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία στις προσφορές τους να αναφέρουν ρητά
τα ακόλουθα:

1. Την τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένων τοπικών
φόρων, διοδίων, επιπρόσθετων χρεώσεων).
2. Την συνολική επιβάρυνση ανά συμμετέχοντα (συμπεριλαμβανομένων τοπικών φόρων,
διοδίων, επιπρόσθετων χρεώσεων).
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας και το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Ασφαλιστική κάλυψη για ασθένεια και ατύχημα των συμμετεχόντων.
Σε περίπτωση που προσφορά ταξιδιωτικού γραφείου δεν περιέχει τα παραπάνω στοιχεία (1, 2, 3, 4
και 5) και δεν πληροί τις προϋποθέσεις των Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ , Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ θα θεωρηθεί άκυρη και
δεν θα εξεταστεί το οικονομικό της σκέλος.
0ι προσφορές καταθέτονται σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους στα γραφεία του 5ου
Γυμνασίου ( Ριζοσπαστών Βουλευτών Ιονίου Βουλής 6) τηλ. 266610 33090 καθημερινά από 08:30
έως 13:30. Κάθε προσφορά αποτελείται από δύο τμήματα σε ξεχωριστούς σφραγισμένους
φακέλους. Ο πρώτος φάκελός με τίτλο “Προσφερόμενες υπηρεσίες” θα περιέχει λεπτομερή
αναφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ , Η, Θ, Ι και 3, 4, 5. Ο
δεύτερος φάκελος με τίτλο “Οικονομική Προσφορά” θα περιέχει την οικονομική προσφορά για τις
προσφερόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τα ΙΑ, ΙΒ, 1, 2. Προσφορές που δεν θα κατατεθούν με την
παραπάνω μορφή δε θα ληφθούν υπ' όψιν. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
Τετάρτη 14-02-2018 και ώρα 13:00. Προσφορές που θα φθάσουν στα γραφεία του 5ου Γυμνασίου
μετά την πάροδο της προθεσμίας δεν θα ληφθούν υπ' όψιν. Για προσφορές που θα σταλούν
ταχυδρομικά αυτές θα πρέπει να αποσταλούν με ταχυμεταφορά (courier) με ημερομηνία και ώρα
παράδοσης στο σχολείο την ανωτέρω αναφερόμενη.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην επιλογή του ανάδοχου πέραν από το οικονομικά στοιχεία θα ληφθούν υπ’ όψιν
και τα ποιοτικά στοιχεία της προσφοράς.
Κοινοποίηση:

Ο Διευθυντής

Ηλίας Δασκαλάκης
Κοινωνιολόγος ΠΕ10

