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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γυμν. Καστελλάνων Μέσης διοργανώνει τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή
στη Θεσσαλονίκη για τους μαθητές της Γ Γυμνασίου και καλεί σύμφωνα με την
Υ.Α.129287/Γ2/10.11.2011 τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά- τουριστικά γραφεία )
που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν την
προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη 28-1-2016 και ώρα 10:00
π.μ.
Οι προσφορές των τουριστικών γραφείων θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με
τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις:
1) Προορισμός Θεσσαλονίκη (επισκέψεις: Αμερικανικη Γεωργική Σχολή,
Εκθεσιακό Κέντρο “Cosmos”, Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, παράσταση
θεάτρου Μονή Λαζαριστών,αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας)
2) Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 43 μαθητές και 4 καθηγητές
3) Μεταφορικά μέσα: Οδική μετακίνηση με λεωφορεία
4) Πρόσθετες προδιαγραφές μέσων μετακίνησης: Το πρακτορείο θα πρέπει
να διαθέτει κλιματιζόμενα λεωφορεία που να πληρούν τις απαιτούμενες
προδιαγραφές
(σύμφωνα
με
την
κείμενη
νομοθεσία,
δελτίο
καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ), να είναι δε στην
αποκλειστική διάθεση του σχολείου καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής με
έμπειρους επαγγελματίες οδηγούς.
5) Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχείο τριών και πάνω αστέρων στο
κέντρο της πόλης. Τα δωμάτια θα πρέπει να είναι, κατά βάση, έως τρίκλινατετράκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στην διάθεση του
σχολείου, σε πλήρη λειτουργία κατά τη διαμονή και το ξενοδοχείο να
πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη
διαμονή( θέρμανση, ζεστό νερό, καθαριότητα κλπ)
6) Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης, πλήρες πρωινό
καθημερινά, εντός του ξενοδοχείου σε μπουφέ, ξενάγηση στις περιοχές
επισκέψεων, βάση του προγράμματος της εκπαιδευτικής εκδρομής.
7) Η διαμονή και μετακίνηση των συνοδών καθηγητών θα πρέπει να είναι
δωρεάν.

8) Ημερομηνία εκδρομής: από Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου έως και Κυριακή 21

Φεβρουαρίου 2016. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων είναι τρεις (3).
9) Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των
τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ) όπως και η προσφερθείσα συνολική τιμή
κατ’ άτομο.
10) Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.
11) Μαζί με την προσφορά κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει
και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ.
12) Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στο γραφείο του διευθυντή
του σχολείου έως 28-1-2016.
13) Οι προσφορές θα ανοιχθούν στο γραφείο του διευθυντή, παρουσία όσων
ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν στις 28-1-2016 και ώρα 10:00
μ.μ. και την ίδια μέρα θα γίνει η επιλογή σύμφωνα με τις διαδικασίες που
προβλέπονται, όσο και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού.
14) 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.
Αξιολογικές παράμετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της εκδρομής στο
τουριστικό γραφείο:
Η γενική τιμή ανά μαθητή
Η περιοχή του ξενοδοχείου
Η ποιότητα του ξενοδοχείου
Η ολοήμερη διάθεση των λεωφορείων
Η υποχρέωση του τουριστικού γραφείου να ακολουθήσει το πρόγραμμα που
θα συντάξει το σχολείο όπως και η γενικότερη συνεργασία και επικοινωνία.
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