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Κέπκςπα 02-03 -2018
Απ. ππ.: 123
ΘΔΜΑ: Δπαναπποκήπςξη - ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ
ηαξιδιυηικών γπαθείυν για καηάθεζη πποζθοπών εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ
μαθηηών ηος Λςκείος ζηην Ιηαλία – λοβενία .
Με βάζε ηελ εγθύθιην Τ.Α. 33120/ΓΓ4/28-02-2017, ΦΔΚ 681/06-03-2017 η.
Β’ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην ζρνιείν πξνζθαιεί ηα ελδηαθεξόκελα ηαμηδησηηθά
γξαθεία λα θαηαζέζνπλ εγγξάθσο θιεηζηέο πξνζθνξέο (δελ πξνβιέπεηαη ε θαηάζεζε
πξνζθνξώλ κε ηειενκνηνηππία ή δηαδηθηπαθά θαη θάζε πξνζθνξά κε απηόλ ηνλ ηξόπν
δελ ζα γίλεη δεθηή ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην 190919/Γ2/25-11-2014 ηνπ ΤΠΠΑΗ,
θαζώο θαη ηπρώλ ελζηάζεηο επί απηήο ) ζην Γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ρνιείνπ καο
μέσπι ηην Σπίηη 06-03-2018 και ώπα 12.00΄.
Πποδιαγπαθέρ εκδπομήρ
1.

Πξννξηζκόο: Ηηαιία – ινβελία

2.

Ζκεξνκελία αλαρώξεζεο από Κέξθπξα: Κπξηαθή 15/04/2018
Ζκεξνκελία επηζηξνθήο ζηελ Κέξθπξα: άββαην 21/04/2018

3.

Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο καζεηώλ: 44 (ζαξάληα ηέζζεξα)

4.

Αξηζκόο ζπλνδώλ θαζεγεηώλ: 04 (ηέζζεξηο)

5.

ύλνιν ζπκκεηερόλησλ: 48 (ζαξάληα νθηώ)

6.

Μεηαθνξηθό κέζν:

η

1 επιλογή: Αεξνπιάλν – Λεσθνξείν – Πινίν ή
2η επιλογή: Λεσθνξείν (κε ρξήζε νρεκαηαγσγνύ πινίνπ)
Σν ιεσθνξείν – ζε θάζε πεξίπησζε - δηαζέζηκν γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο όιεο
ηηο κέξεο ηεο εθδξνκήο ζην εμσηεξηθό.
7.

εκείν αλαρώξεζεο-επηζηξνθήο εθδξνκήο: Κέξθπξα
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Ξελνδνρείν ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ αζηέξσλ ή ζε bangalows εληόο

8.

νξγαλσκέλνπ ρώξνπ δηακνλήο, κε πξσηλό θαη δηακνλή ζε ηξίθιηλα, ηεηξάθιηλα γηα
ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα ή δίθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο. πγθεθξηκέλα ζηελ
πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη: Γηαλπθηέξεπζε ζηελ πεξηνρή ηεο Βελεηίαο

ηελ

Κπξηαθή θαη Γεπηέξα ( 15 θαη 16/4), δηαλπθηέξεπζε ζηελ Ληνπκπιηάλα ηελ Σξίηε θαη
Σεηάξηε (17 θαη 18/4) θαη ηέινο Πέκπηε ( 19/4) ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ΣξεβίδνΠάληνβα
Κάζε μελνδνρείν ή νξγαλσκέλνο ρώξνο δηακνλήο πξέπεη λα βξίζθεηαη

1.

όζν ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ζην θέληξν θαη λα έρεη είζνδν ειεγρόκελε από ην
πξνζσπηθό ηνπ γηα ηε βέιηηζηε αζθάιεηα ησλ καζεηώλ.
Σξόπνο πιεξσκήο: ην ηαμηδησηηθό γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί ζα

2.

θαηαβιεζεί: α) 30 % ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο εθδξνκήο έσο 7 Μαξηίνπ 2018, β)
60% ζα θαηαβιεζεί ηελ Παξαζθεπή 30 Μάξηηνπ θαη αθνύ επηδεηρζνύλ θαη θαηαηεζνύλ
ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ όια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά πνπ αθνξνύλ ζηελ
επηβεβαίσζε ησλ θξαηήζεσλ ζηα μελνδνρεία, κε ηνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο ηεο
παξνύζαο, θαζώο θαη κε ηελ αληίζηνηρε επηβεβαίσζε ηεο εμόθιεζεο ησλ αεξνπνξηθώλ
εηζηηεξίσλ, γ) 10% κε ην πέξαο ηεο εθδξνκήο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηή
εθηειέζηεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο.
ε πεξίπησζε πνπ ε αεξνπνξηθή εηαηξία πξνβιέπεη ηε δσξεάλ κεηαθνξά

3.

κόλν κηαο ρεηξαπνζθεπήο λα καο ππνδείμεηε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο.
ηην πποζθοπά θα ππέπει ςποσπευηικά να ζςμπεπιλαμβάνονηαι και να
αναγπάθονηαι :
Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο θαζώο θαη ε

1.
νηθνλνκηθή

επηβάξπλζε

αλά

καζεηή

κε

ηελ

πξνϋπόζεζε

ζπκκεηνρήο

ηνπ

πξνβιεπόκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ. Ο ΦΠΑ θαη όινη νη θόξνη αεξνδξνκίσλ λα έρνπλ
ήδε ζπκπεξηιεθζεί.
2.

Ζ νλνκαζία, ε δηεύζπλζε ηνπ θάζε μελνδνρείνπ θαη ε θαηεγνξία ηνπ

(ξεηή αλαθνξά).
3.

Σν θόζηνο γηα ελδερόκελε ρξήζε Έιιελα μελαγνύ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα

ηεο εθδξνκήο.
4.

Ζ αεξνπνξηθή εηαηξεία θαη ν αξηζκόο πηήζεο.

5.

Αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο,

νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε θάζε ρώξν, κε θαιύςεηο δσήο, αηπρήκαηνο,
λνζειείαο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ εμόδσλ θαζώο θαη επείγνπζαο αεξνκεηαθνξάο.
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Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζηελ νπνία είλαη αζθαιηζκέλν ην ιεσθνξείν

6.

θαη ε νπνία παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηνπο επηβαίλνληεο ζε πεξίπησζε
αηπρήκαηνο
7.

Yπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή ζύκθσλα κε ηελ θείκελε

λνκνζεζία.
8.

Yπεύζπλε δήισζε όηη ην ηαμηδησηηθό γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα

ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
Yπεύθςνη δήλυζη όηι η πποζθεπόμενη ηιμή είναι ηελική και ζε

9.

αςηή ζςμπεπιλαμβάνεηαι οποιοζδήποηε θόπορ, ηέλορ, ηέλορ διανςκηέπεςζηρ,
ειζθοπά και κπαηήζειρ κάθε είδοςρ, καθώρ και η δςναηόηηηα επίζκετηρ κάθε
πόληρ, ακόμη και ηος κένηπος ηηρ με ηο λευθοπείο αν απαιηηθεί, πος ζηο
ππόγπαμμα ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ αναθέπονηαι.
10.

Πξνζδηνξηζκόο ησλ αθπξσηηθώλ ηειώλ θαη’ άηνκν, αλάινγα κε ηελ

ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα πξνθύςεη αθύξσζε ζπκκεηνρήο καζεηή θαζώο θαη επηβάξπλζε
λένπ ζπκκεηέρνληα ζηελ αθπξσκέλε ζέζε.
Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ζύκθσλα κε ηε
ζρεηηθή εγθύθιην.
ΠΡΟΟΥΖ: Ζ κε ηήξεζε ελόο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ όξσλ αθπξώλεη ηελ
πξνζθνξά.
Σν άνοιγμα ηυν πποζθοπών θαη ε επηινγή ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ ζα
γίλεη ζην ζρνιείν ηελ Σπίηη 06-03-2018 και ώπα 13.00΄. Σν πξαθηηθό επηινγήο ζα
αλαξηεζεί ζηε ζειίδα ηνπ ζρνιείνπ blogs.sch.gr/2lykkerk. ε πεξίπησζε αλαβνιήο ηεο
ζπλεδξίαζεο γηα ηελ επηινγή, νη έρνληεο θαηαζέζεη πξνζθνξέο ζα ελεκεξσζνύλ κε fax.

Ο Γηεπζπληήο
Γηώξγνο . Ενύκπνο
Μαζεκαηηθόο Ph.D.
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