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Κοιν: ΓΕΛ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών
πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο CERN».
Η Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Σοφάδων και ο Δ/ντής του ΓΕΛ Σοφάδων
προκηρύσσουν από κοινού την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές
από ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία με ισχύουσα άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 της 33120/ΓΔ4 Υπουργικής Απόφασης
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 681/Τεύχος Β’/6-3-17), σχετικά με την πραγματοποίηση
πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών στο εξωτερικό.
Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν οικονομική
προσφορά και αντίστοιχο πρόγραμμα για τη σχεδιαζόμενη επίσκεψη των μαθητών
του 1ου Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Σοφάδων, τηρώντας τις παρακάτω
προδιαγραφές:
Προδιαγραφές- χαρακτηριστικά της πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης:
1. Προορισμός: Γενεύη Ελβετίας (CERN)
2. Χρονική διάρκεια: 4 ή 5 ημέρες (3 ή 4 διανυκτερεύσεις)
3. Αναχώρηση: 19 ή 20 Μαρτίου 2018 – Επιστροφή: 23 ή 24 Μαρτίου 2018 (4
ημέρες ή 5 ημέρες). Η προγραμματισμένη ημέρα επίσκεψης στο CERN
Πέμπτη 22 Μαρτίου, ώρα 9 πμ
4. Αριθμός συμμετεχόντων: 26 (μαθητές-γονείς)
5. Αριθμός συνοδών: 4 καθηγητές
6. Μεταφορικό μέσο: Μετάβαση – επιστροφή στη Γενεύη ή στο Μιλάνο
(Μπέργκαμο) ή σε άλλη παρακείμενη πόλη αεροπορικώς, και οι υπόλοιπες
μετακινήσεις οδικώς.
7. Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχείο κατηγορίας 4* (κατά προτίμηση) ή 3* στη
Γενεύη ή σε παρακείμενες γαλλικές πόλεις (κατά προτίμηση Ανεσύ, Ανεμάς).
Να αναφέρονται ρητώς τα ονόματα των ξενοδοχείων και η κατηγορία τους.
8. Τύπος δωματίων: δίκλινα, τρίκλινα για τους μαθητές, καθηγητές

9. Διατροφή: πρωινό ή πρωινό και ημιδιατροφή.
10. Υποχρεωτική ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
11. Πλήρης ταξιδιωτική ασφάλιση
12. Μετακίνηση: Επίσκεψη στα κύρια μουσεία, ιστορικούς χώρους και αξιοθέατα
κάθε πόλης. Το λεωφορείο να είναι euro 4 ή euro 5- διαθέσιμο σε
εικοσιτετράωρη βάση, για όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
13. Ξενάγηση-Εκδρομή: Ξενάγηση μία ημέρα στη Γενεύη και εκδρομή στη
Λωζάνη. Πιθανή επίσκεψη στο Μιλάνο ή Στρασβούργο.
14. Οικονομικός Διακανονισμός
α) 30% με την υπογραφή του συμβολαίου
β) 50% την ημέρα της αναχώρησης
γ) 20% θα δοθεί σε δυο εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος της εκδρομής, εάν δεν
υπάρξουν προβλήματα κατά την διάρκεια της εκδρομής. Η τιμή που θα
συμφωνηθεί κατά την υπογραφή του συμβολαίου, να ισχύσει μέχρι την τέλεση
της εκδρομής.
Οι τιμές θα αφορούν το διάστημα πραγματοποίησης της εκδρομής και όχι
το χρόνο κατάθεσης της προσφοράς.



Παρατήρηση:
Ζητείται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση
ανά μαθητή, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται όλοι οι απαιτούμενοι κατά
περίπτωση φόροι.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από :
α) Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας,
το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και επικυρωμένη φωτοτυπία του σήματος.
β) Εγγυητική επιστολή διεκπεραίωσης της πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης.
γ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό γραφείο αποδέχεται ποινική ρήτρα σε
περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από πλευράς του (εγγυητική επιστολή
με ποσό το οποίο θα καθορίσει το σχολείο).
ε) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο με παροχές καλύψεων και ποσά (να περιλαμβάνεται και
υγειονομική περίθαλψη ).
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί κλειστές στο σχολείο μέχρι την
Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12.00
Η διευθύντρια

Ε. Βλόντζου

