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Θέμα: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος διοργάνωσης εκπαιδευτικής εκδρομής
μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου Μελιτειέων Κέρκυρας στην Αθήνα για
επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων
Με βάση την εγκύκλιο αρ. πρωτ. Φ.14/132922/Δ2/04-08-2017 του Υπουργείου Παιδείας,
όπου αναφέρονται οι υπουργικές αποφάσεις αρ. πρωτ. Φ.12/ΦΜ/48140/Δ1/21-03-2017
(β΄1115) και 331200/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄681), το σχολείο προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα
ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν εγγράφως κλειστές προσφορές στο Γραφείο της
Διεύθυνσης του Σχολείου μας μέχρι την Πέμπτη, 07-12-2017 και ώρα 12.00'.
Προδιαγραφές εκδρομής
1. Προορισμός: Αθήνα
2. Ημερομηνία αναχώρησης: Σάββατο 13-01-2018
3. Ημερομηνία επιστροφής: Δευτέρα 15-01-2018
4. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων τριάντα έξι (36)
5. Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: τέσσερις (4)
6. Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο 40 θέσεων διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις,
7. Διαμονή: 2 διανυκτερεύσεις, σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, με πρωινό και
ημιδιατροφή (μόνο στην περιοχή γύρω από την Πλατεία Συντάγματος)
8. Δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές, μονόκλινα δωμάτια για τους εκπαιδευτικούς.
9. Αναχώρηση - επιστροφή: Δημ. Σχ. Μελιτειέων Κέρκυρας μέσω λιμανιού Λευκίμμης ή
Κέρκυρας.
10. Να μην συμπεριλαμβάνονται τα εισιτήρια των φέρι μποτ, όσον αφορά τους μαθητές
και τους εκπαιδευτικούς.
Στην προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνονται και να αναγράφονται:
1. Το συνολικό κόστος της πραγματοποίησης της εκδρομής συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, καθώς και η οικονομική επιβάρυνση ανά μαθητή. Να διευκρινίζεται μέχρι ποιο
αριθμό μπορεί να μειωθεί ο αριθμός συμμετεχόντων και να μην μεταβληθεί το κόστος
ανά άτομο (εξυπακούεται αντίστοιχη μείωση στο συνολικό κόστος).
2. Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση για όλη τη διάρκεια της εκδρομής και σε κάθε χώρο, με
καλύψεις ζωής, ατυχήματος, νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων καθώς και
επείγουσας αερομεταφοράς.
3. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας
[βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικού/
ταξιδιωτικού γραφείου] το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
5. Το όνομα και τη διεύθυνση του ξενοδοχείου διαμονής
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφερόμενη τιμή είναι τελική και σε αυτή
συμπεριλαμβάνεται οποιοσδήποτε φόρος, τέλος και κρατήσεις κάθε είδους.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η μη τήρηση ενός των προαναφερόμενων όρων ακυρώνει την προσφορά.

Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο σχολείο σε κλειστό φάκελο με
επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με
τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όποιο ταξιδιωτικό γραφείο επιλεχθεί πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την έγκριση της εκδρομής μέχρι την 11/12/2017, διότι η
αίτηση έγκρισης πρέπει να κατατεθεί, σύμφωνα με το νόμο, ένα μήνα πριν την
πραγματοποίηση της εκδρομής.
Το σχολείο θα επιλέξει τη συμφερότερη προσφορά με κριτήρια ποιοτικά και
οικονομικά, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 της αναφερόμενης στην αρχή της
προκήρυξης εγκυκλίου.
Το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή θα γίνει στο σχολείο στις 12.00 το
μεσημέρι της 08-12-2015. Οι προσφορές και το πρακτικό επιλογής θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.
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