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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα : « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών
5ου Γυμνασίου Κέρκυρας».
Το 5ο Γυμνάσιο Κέρκυρας σύμφωνα με την Υ.Α. 146108/Γ2/20-12-2011 όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 2769/212-2011 τεύχος Β’ άρθρο 14 παρ. 1, δέχεται έως και την Τρίτη 10-02-2014 κλειστές προσφορές για την
ακόλουθη εκπαιδευτική εκδρομή:
Α. Αφετηρία: Κέρκυρα
Β. Προορισμός:
1. Βασιλίτσα Γρεβενών
Γ. Ημερομηνία αναχώρησης : 27-03-2014
Γ. Ημερομηνία επιστροφής : 28-03-2014
Δ. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων : 26
Ε. Αριθμός συνοδών καθηγητών : 4
Δ. Μεταφορικά μέσα: 1. Λεωφορείο με οδηγό
2. Πλοίο για την μεταφορά των μαθητών και του λεωφορείου τους από την
Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα και από την Ηγουμενίτσα στην Κέρκυρα.
ΣΤ. Κατηγορία καταλύματος: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
Ζ. Επιπλέον μετακινήσεις με λεωφορείο:
1. Δύο (2) μετακινήσεις από το κατάλυμα στο χιονοδρομικό κέντρο και επιστροφή
Η. Ξεναγός: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Θ. Η μετακίνηση ορίζεται ότι ξεκινάει από την έδρα του σχολείου (Ριζοσπαστών Βουλευτών Ιονίου
Βουλής 6, Κέρκυρα 49100) όπου οι συμμετέχοντες μαθητές θα επιβιβασθούν στο λεωφορείο ή από
άλλο κεντρικό σημείο της πόλης της Κέρκυρας όπως αυτό ορισθεί για την διευκόλυνση των
συμμετεχόντων μαθητών , όπου θα γίνει η επιβίβαση τους στο λεωφορείο, και τελειώνει στην έδρα
του σχολείου (Ριζοσπαστών Βουλευτών Ιονίου Βουλής 6, Κέρκυρα 49100) όπου οι συμμετέχοντες
μαθητές θα αποβιβασθούν από το λεωφορείο ή σε άλλο κεντρικό σημείο της πόλης της Κέρκυρας όπως

αυτό ορισθεί για την διευκόλυνση των συμμετεχόντων μαθητών όπου θα γίνει η αποβίβαση τους από
το λεωφορείο.
Ι. Στο συνολικό κόστος της εκδρομής αλλά και στο συνολικό κόστος ανά μαθητή θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται και το εισιτήρια του πορθμείου Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα και ΗγουμενίτσαΚέρκυρα. Σε περίπτωση που κάποια υπηρεσία (ναύλος, διόδια, μετακίνηση, διανυκτέρευση, εστίαση)
παρέχεται δωρεάν αυτή θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προσφορά με την ένδειξη ΔΩΡΕΑΝ.
ΙΑ. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά το κόστος της εκδρομής(κόστος ανά παρεχόμενη
υπηρεσία).
IB. Οποιαδήποτε επιβάρυνση προκύψει μετά την επιλογή αναδόχου της εκδρομής και δεν
αναφέρεται ρητά και σαφώς στην οικονομική προσφορά του ανάδοχου, βαρύνει αποκλειστικά και
εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο της εκδρομής και μόνο και ουδεμία οικονομική υποχρέωση έχει το 5ο
Γυμνάσιο Κέρκυρας ή συμμετέχοντες στην εκδρομή απέναντι στον ανάδοχο.
Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία στις προσφορές τους να αναφέρουν ρητά τα
ακόλουθα:
1. Την τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένων τοπικών φόρων,
διοδίων, επιπρόσθετων χρεώσεων).
2. Την συνολική επιβάρυνση ανά μαθητή (συμπεριλαμβανομένων τοπικών φόρων, διοδίων,
επιπρόσθετων χρεώσεων).
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας και το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Ασφαλιστική κάλυψη για ασθένεια και ατύχημα των μαθητών.
Σε περίπτωση που προσφορά ταξιδιωτικού γραφείου δεν περιέχει τα παραπάνω στοιχεία (1, 2, 3, 4 και
5) και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις των Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ , Η, Θ, Ι και ΙΑ θα θεωρηθεί άκυρη και δεν θα
εξεταστεί το οικονομικό της σκέλος.
0ι προσφορές καταθέτονται σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους στα γραφεία του 5 ου Γυμνασίου
( Ριζοσπαστών Βουλευτών Ιονίου Βουλής 6) τηλ. 266610 33090 καθημερινά από 08:30 έως 13:30. Κάθε
προσφορά αποτελείται από δύο τμήματα σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους. Ο πρώτος φάκελός
με τίτλο “Προσφερόμενες υπηρεσίες” θα περιέχει λεπτομερή αναφορά των παρεχομένων υπηρεσιών
σύμφωνα με τα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ , Η, Θ, Ι και 3, 4, 5, 6. Ο δεύτερος φάκελος με τίτλο “Οικονομική
Προσφορά” θα περιέχει την οικονομική προσφορά για τις προσφερόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τα
ΙΑ, 1, 2. Προσφορές που δεν θα κατατεθούν με την παραπάνω μορφή δε θα ληφθούν υπ' όψιν.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 10-02-2014. Προσφορές που θα φθάσουν στα
γραφεία του 5ου Γυμνασίου μετά την πάροδο της προθεσμίας δεν θα ληφθούν υπ' όψιν. Για
προσφορές που κατατίθενται ταχυδρομικά θα ληφθεί υπ' όψιν η ένδειξη του χρονοσήμαντρου των
ΕΛΤΑ.
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