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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονοµικής προσφοράς για την
τριήµερη εκπαιδευτική εκδροµή της Στ' τάξης του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Βέροιας στη Βουλή
των Ελλήνων».

Το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βέροιας ζητά κατάθεση προσφορών για πραγµατοποίηση τριήµερης
εκπαιδευτικής εκδροµής στη Βουλή των Ελλήνων, σύµφωνα µε την Υ.Α.: Φ.12/ΦΜ/48140/∆1/21-32017(Β΄1115) και 33120/Γ∆4/28-02-2017 (Β΄ 681). Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη της
πιο αξιόλογης, οικονοµικά και ποιοτικά, προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.
Η εκπαιδευτική εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί οδικώς από 12-05-2018 έως 14-05-2018 (2
διανυκτερεύσεις) και θα συµµετάσχουν περίπου 35 µαθητές/τριες και 35 συνοδοί της Στ' τάξης, οι
οποίοι θα συνοδεύονται από 3 εκπαιδευτικούς του σχολείου και θα ακολουθήσουν το παρακάτω
ενδεικτικό πρόγραµµα:
1η ηµέρα (Σάββατο 12/05/2018): Βέροια - Αθήνα
Ώρα 06:30΄ π.µ. αναχώρηση από την Ελιά - Άφιξη στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις - Ώρα 15:00 µ.µ.
Επίσκεψη στο Αττικό Πάρκο - ∆είπνο - ∆ιανυκτέρευση.
2η ηµέρα (Κυριακή 13/05/2018): Αθήνα
Πρωινό - Μετάβαση µε το λεωφορείο στο Παναθηναϊκό Στάδιο - Παρακολούθηση τελετουργικού
παρέλασης και αλλαγής φρουράς των Ευζώνων στο Μνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Επίσκεψη
στη Βουλή των Ελλήνων - Επίσκεψη στο θωρηκτό Αβέρωφ - ∆είπνο - Παρακολούθηση θεατρικής
παράστασης ή επίσκεψη στην Πλάκα - ∆ιανυκτέρευση.
3η ηµέρα (∆ευτέρα 14/05/2018): Αθήνα - Βέροια

Πρωινό - ∆ιαδροµή µε το λεωφορείο από το ξενοδοχείο στο Μουσείο Ακρόπολης - Ξενάγηση στον
Βράχο της Ακρόπολης - Αναχώρηση για Βέροια και επιστροφή µε ενδιάµεσες στάσεις.
Επιπρόσθετες απαιτήσεις του Σχολείου:
1. Επίσηµοι ξεναγοί για το Μουσείο Ακρόπολης και την Ακρόπολη.
2. ∆ιαµονή µε 2 πρωινά και 2 δείπνα σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 3 αστέρων, σε απόσταση κοντινή στο

κέντρο της Αθήνας, σε δίκλινα δωµάτια για τους/τις µαθητές/τριες και τους/τις συνοδούς τους και
µονόκλινα για τους/τις εκπαιδευτικούς.
3. Υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης και πλήρους Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης,

όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία και πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση
ατυχήµατος ή ασθένειας µαθητή ή συνοδού.
4. ∆ιασφάλιση ότι οι µετακινήσεις των µαθητών/τριών θα γίνονται µε λεωφορείο που πληροί τις

προδιαγραφές ασφαλούς µετακίνησης των µαθητών/τριών, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.
5. Το λεωφορείο να είναι στη διάθεσή µας ανά πάσα στιγµή.
6. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιµή του οργανωµένου ταξιδιού, αλλά και

η επιβάρυνση ανά µαθητή/τρια, ώστε οι προσφορές να είναι οικονοµικά και ποιοτικά συγκρίσιµες.
Στην τελική τιµή ανά άτοµο να συµπεριλαµβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις (τελική τιµή ανά άτοµο
+ Φ.Π.Α). Να µην συµπεριληφθούν στην τελική τιµή εισιτήρια εισόδου σε µουσεία, εκδηλώσεις κλπ.
7. Το σχολείο επιθυµεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρηµάτων σε µαθητή/τρια σε περίπτωση που

για αποδεδειγµένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας µαταιωθεί η συµµετοχή του.
8. Σε περίπτωση που δε θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή στις ορισθείσες ηµεροµηνίες, λόγω ανωτέρας

βίας και απρόβλεπτων συνθηκών, δεν θα έχει καµία επιβάρυνση το σχολείο.
9. Όνοµα και κατηγορία του καταλύµατος και Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόµιµη

άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται οι όροι ασφαλείας και υγιεινής.
10. Η αποδοχή των όρων της παρούσης πρόσκλησης δεσµεύουν το τουριστικό γραφείο και οι όροι

αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συµφωνητικό.
Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Η προσφορά κατατίθεται σε κλειστούς φακέλους στο Γραφείο
της ∆ιευθύντριας του Σχολείου, έως την ∆ευτέρα 5-2-2018 και ώρα 12:00΄.
Με κάθε προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο κατατίθεται απαραίτητα και Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι
διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου
θα κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύµατος που προτείνει.
Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαµβάνει τα εξής στάδια:
1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την ίδια ηµέρα

ενώπιον επιτροπής που θα συσταθεί µε πρόεδρο τη ∆ιευθύντρια του Σχολείου και µέλη τον/την
αρχαιότερο/η εκπαιδευτικό του Σχολείου, τις δύο συνοδούς - εκπαιδευτικούς και την Πρόεδρο του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων.
2. Έλεγχος πληρότητας φακέλων

3. Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς
4. Επιλογή αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται, εάν σε αυτήν υπάρχουν ασάφειες,
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν µέρος
µπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύµφωνα µε τους παρακάτω τρόπους: α) προσωπικά ή µε
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο στο Σχολείο µας β) µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή που θα σταλεί
στο Σχολείο µας. Οι εκπρόθεσµες προσφορές δεν λαµβάνονται υπόψη.
Η επιτροπή που θα επιλέξει το πρακτορείο θα συνεδριάσει τη ∆ευτέρα 5/2/2018, στις 13.30΄ το
µεσηµέρι, στο γραφείο της ∆ιευθύντριας του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Βέροιας. Η επιλογή του
ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται σε πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται µε
σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από τη
∆ιευθύντρια του σχολείου σε κάθε συµµετέχοντα ή/και έχοντα νόµιµο δικαίωµα να ενηµερωθεί, ο
οποίος µπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ηµερών από τη σύνταξη του
πρακτικού επιλογής.
Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί, θα ενηµερωθεί τηλεφωνικά και στη συνέχεια το Σχολείο θα
προβεί σε σύµβαση (ιδιωτικό συµφωνητικό), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ( ΦΕΚ 1115/Β/31-32017).
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