
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών Γραφείων

Το 5ο Γυμνάσιο Κέρκυρας προγραμματίζει τη συμμετοχή ομάδας μαθητών/τριών και συνοδών εκπαιδευτικών
στο «6ο Μαθητικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο» που θα διεξαχθεί στην Βενετία από τις 28 Νοεμβρίου έως και τις 2
Δεκεμβρίου 2019.

Με  βάση  την  Υ.Α.  33120/ΓΔ4/28-02-2017  (ΦΕΚ  τ.  Β΄681/6-3-2017)  σχετικά  με  τις  μετακινήσεις  των
μαθητών/-τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά πρακτορεία να
καταθέσουν στο Γραφείο του σχολείου σε κλειστό φάκελο μέχρι και την Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2019 και ώρα
12.00 τις προσφορές τους, οι οποίες θα πρέπει να συμφωνούν με τα παρακάτω κριτήρια και προϋποθέσεις:

Ημερομηνία αναχώρησης:  Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 από το σχολείο.

Μεταφορικό  μέσο: Ακτοπλοϊκή  μετακίνηση  στη  γραμμή  Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα  (με  επιστροφή) και  στη

γραμμή Ηγουμενίτσα-Ανκόνα (με επιστροφή). Όλες οι μετακινήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις του προγράμματος

θα γίνουν με  τουριστικό λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας (με ζώνες ασφαλείας και κλιματισμό).

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών: 12-15

Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών:  2 (δύο)

Ημερομηνία  επιστροφής: Αναχώρηση από Ανκόνα για Ηγουμενίτσα τη Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2019 και

κατάληξη στο σχολείο (την επομένη).

Διαμονή-Διατροφή:  Ξενοδοχείο τεσσάρων (4) αστέρων στην ευρύτερη περιοχή της Βενετίας. Ημιδιατροφή

(πλήρες πρωινό και δείπνο) στο ξενοδοχείο για όλους τους συμμετέχοντες.  Τα δωμάτια για τους μαθητές να

είναι  2/κλινα  ή 3/κλινα. Η διαμονή των 2 συνοδών εκπαιδευτικών στο ξενοδοχείο  να είναι  σε μονόκλινα

δωμάτια.

Ασφάλιση: Στην  προσφορά  πρέπει  να  περιλαμβάνεται  «υποχρεωτική  ασφάλιση  ευθύνης  διοργανωτή»,

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση όλων των εκδρομέων  για όλη

τη διάρκεια της εκδρομής, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε κάθε χώρο, με καλύψεις ζωής, ατυχήματος,

νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων καθώς και επείγουσας αερομεταφοράς.
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Για το 6ήμερο οδικό-ακτοπλοϊκό πακέτο θα πρέπει υποχρεωτικά στην προσφορά να συμπεριλαμβάνονται και
ρητώς να αναγράφονται (με άμεση κατάθεση και των αντίστοιχων παραστατικών, όπου είναι δυνατό) και τα
εξής: 
 

1. Οι μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο με αναχώρηση
από το σχολείο, συνοδεία στο πλοίο και επιστροφή μέχρι το σχολείο στο τέλος της εκδρομής.
2. Η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είναι ασφαλισμένο το λεωφορείο και η οποία παρέχει  ασφαλιστική
κάλυψη στους επιβαίνοντες σε περίπτωση ατυχήματος.
3. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις 28/11 Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα και στις 03/12 Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα.
4.  Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις  28/11 Ηγουμενίτσα – Ανκόνα και  στις  02/12 Ανκόνα – Ηγουμενίτσα με
κάλυψη 100% του γκρουπ σε καμπίνες. Να επισυνάπτεται έγγραφη επιβεβαίωση από την ακτοπλοϊκή εταιρεία
στο όνομα του σχολείου για την κράτηση των καμπινών.

      5. Τα διόδια, το πάρκινγκ και οι είσοδοι του πούλμαν για ξενάγηση στις πόλεις Βενετία και Βερόνα (σύμφωνα
με το αναλυτικό πρόγραμμα που θα καταρτιστεί)  και για στάση-περιήγηση στην Μπολόνια ή στη Ραβέννα
(κατά το ταξίδι της επιστροφής προς το λιμάνι της Ανκόνα).

      6. Τρεις (03) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην ευρύτερη περιοχή της Βενετίας (να αναφέρεται ρητώς
στην προσφορά το όνομα, η κατηγορία και η διεύθυνση του καταλύματος).

      7. Ημιδιατροφή (πλήρες πρωινό σε μπουφέ και δείπνο) εντός του ξενοδοχείου.
      8. Ολοήμερη εκδρομή με ξενάγηση, από επίσημο ξεναγό, στη Βενετία.
      9. Τα εισιτήρια βαπορέτου για όλους τους εκδρομείς μετ’ επιστροφής κατά την ξενάγηση στη Βενετία.
   10. Επίσκεψη και  περιήγηση στη Βερόνα,  επίσκεψη-περιήγηση κατά την επιστροφή στην Μπολόνια ή στη

Ραβέννα.
      11. Συνοδός του γραφείου κατά την διάρκεια της εκδρομής (στο πούλμαν, στις περιηγήσεις, στο πλοίο).

12.Yπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
      13. Οι μετακινήσεις (λεωφορείο, πλοία-καμπίνες), η διαμονή (σε μονόκλινα δωμάτια) και η ημιδιατροφή των 2

συνοδών εκπαιδευτικών στο ξενοδοχείο να παρέχονται χωρίς χρηματική επιβάρυνσή τους (free).
14. Να αναφέρεται «η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού (π.χ εισιτήρια πλοίου, ξενοδοχείο με
ημιδιατροφή κ.τ.λ) αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή».
15. Στις παραπάνω τελικές τιμές (συνολική και ανά μαθητή) θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι
και οι επιβαρύνσεις (πχ. φόρος διανυκτέρευσης, Φ.Π.Α.).
16. Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού θα πρέπει επιπλέον να κατατεθούν στο σχολείο αντίγραφα της
Άδειας κυκλοφορίας και Ελέγχου ΚΤΕΟ του οχήματος καθώς και αντίγραφα του ΑΔΤ και του Διπλώματος του
οδηγού/των οδηγών του.

Το  σχολείο  διατηρεί  το  δικαίωμα  για  οποιαδήποτε  περαιτέρω  γραπτή  διευκρίνιση  όπως  και  το  δικαίωμα
ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας,
χωρίς αποζημίωση του τουριστικού γραφείου.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να   κατατεθεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή  
του 5  ου   Γυμνασίου Κέρκυρας   κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ. (αποκλείεται η χρήση
τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με καταληκτική την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, Δευτέρα
07 Οκτωβρίου 2019, ώρα 12.00.  

Ο    διαγωνισμός είναι μειοδοτικός, με οικονομικά αλλά και με ποιοτικά κριτήρια επιλογής  . Θα συνεκτιμηθεί
προηγούμενη πείρα του ταξιδιωτικού γραφείου στη διοργάνωση συνεδρίων. Το άνοιγμα των προσφορών, η
αξιολόγησή τους από την Επιτροπή που θα συγκροτηθεί και η επιλογή της πλέον συμφέρουσας οικονομικά και
ποιοτικά θα γίνει στο σχολείο την καταληκτική της κατάθεσης προσφορών ημερομηνία στις 12.00. 

   Ο  Διευθυντής 

   Νικόλαος Μαρτζούκος   
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