Πξνθήξπμε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο
ΔΚΓΡΟΜΗ Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΛΑΜΩΣΗ ΥΙΟΤ
Δ Ν. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΤΠΗΡΔΙΑ

1

Μεηαθίλεζε

ΑΠΑΙΣΗΗ

Υξνληθή/έο
1.1

Πεξίνδνο/νη
Δθπαηδεπηηθήο

Η εθδξνκή ζα έρεη εκεξνκελία αξρήο ηελ 17/04/2019 κε εκεξνκελία ηέινπο ηελ 21/04/2019

Δπίζθεςεο
1.2.1

Αξηζκόο

1.2.2

Μεηαθηλνύκελσλ

1.3

Σύπνο
κεηαθίλεζεο

Θα πξέπεη λα κεηαθηλεζνύλ 21 Μαζεηέο (7 αγόξηα θαη 14 θνξίηζηα)
Θα πξέπεη λα κεηαθηλεζνύλ 2 πλνδνί Δθπαηδεπηηθνί
Υεξζαία . Σα νρήκαηα ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ εθδξνκέσλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο
όπσο ζην πξόγξακκα γηα κεηαθηλήζεηο εληόο θαη εθηόο πόιεσο , ειεύζεξνπ σξαξίνπ θαη ρσξίο επηβάξπλζε γηα επηπιένλ
νδεγνύο.
Αεξνπνξηθή (Υίνο - Θεζζαινλίθε - Υίνο)
** Θεσξνύκε απηνλόεην ην έγθαηξν θιείζηκν ησλ αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο εκεξνκελίεο θαη γηα ηε
ζρεηηθή δηαδξνκή, όπσο θαη ηα μελνδνρεία. ρεηηθά απνδεηθηηθά ζεσξνύληαη απαξαίηεηα ζηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζήο ζαο.
Σα πξνζθεξόκελα νρήκαηα λα είλαη κνλώξνθα θαη λα δηαζέηνπλ, ηνπιάρηζηνλ, ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο :

1.4
Πξνδηαγξαθέο
Ορεκάησλ

1.4.1



Άξηζηε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΚΣΔΟ



Κιηκαηηζκό, δώλεο αζθαιείαο



Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε



Δπαξθή ρώξν γηα ελαπνζήθεπζε απνζθεπώλ.



Βαζηθά εξγαιεία επηζθεπήο/ζπληήξεζεο θαη εθεδξηθόο ηξνρόο

Να δηαζέηνπλ ππνρξεσηηθά :


Άδεηα Κπθινθνξίαο εθδόζεσο έηνπο 1998 θαη κεηαγελέζηεξε



Πξόζθαην θαη ζε ηζρύ ΚΣΔΟ



Άδεηα Δμαζθήζεσο Δπαγγέικαηνο Οδηθνύ Μεηαθνξέα Δπηβαηώλ



Αζθαιηζηήξην πκβόιαην (γηα αζηηθή επζύλε ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη επηπξνζζέησο λα έρνπλ

1

ΑΠΑΝΣΗΗ

αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ίδηεο δεκίεο ησλ νρεκάησλ θαη λα παξέρεηαη θάιπςε θαη ζηνπο επηβαίλνληεο)
Οη νδεγνί λα δηαζέηνπλ :
1.4.2

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4



Γίπισκα νδήγεζεο Γ’ θαηεγνξίαο ζε ηζρύ



Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ

Ηκεξήζηα

Αλαρώξεζε

κεηαθίλεζε

(ηόπνο, εκεξνκελία & ώξα)
Απόγευμα ςτισ 18:45’ ςυγκϋντρωςη ςτο Αεροδρόμιο «ΟΜΗΡΟ» τησ Φύου και
αναχώρηςη ςτισ 20:15 με αεροπλϊνο για Θεςςαλονύκη.
Άφιξη ςτην Θεςςαλονύκη ςτισ 21.25, επιβύβαςη
ςε λεωφορεύο και μετϊβαςη ςτο ξενοδοχεύο, παραλαβό δωματύων και δεύπνο.
Έξοδοσ και βόλτα ςτην Πλατεύα Αριςτοτϋλουσ. τισ 23.30 Επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο
για διανυκτϋρευςη.
Έγερςη ςτισ 6.30, πρωινό ςτο ξενοδοχεύο. Μετϊ το πρωινό αναχώρηςη ςτισ 8:00 για
επύςκεψη ςτο μουςεύο τησ Βεργύνασ. Άφιξη ςτισ 9:00 επύςκεψη ςτο μουςεύο μϋχρι
τισ 9.45. Αναχώρηςη για καταρρϊκτεσ τησ Έδεςςασ, ϊφιξη ςτισ 11:00,
περιόγηςη ςτουσ καταρρϊκτεσ και αναχώρηςη ςτισ 13:00 για Θεςςαλονύκη.
Άφιξη ςτισ 14.20 ςτο Λευκοχώρι, για επύςκεψη ςτο Κτόμα Σζιώγα,
(διϊφορεσ δραςτηριότητεσ, ςκοποβολό ιππαςύα κτλ.). Αναχώρηςη ςτισ 16.20 για το Πλανητϊριο
“Noesis”(Σεχνοπϊρκο, προςομοιωτόσ) και αμϋςωσ μετϊ για το Εμπορικό κϋντρο “Mediterranean
Cosmos” . Παραμονό μϋχρι τισ 20.00.
Επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο 20.20, δεύπνο και προετοιμαςύα για την βραδινό ϋξοδο.
22.00 ϋξοδοσ ςε ταβϋρνα με μουςικό, ςτισ 12.30 επιςτροφό για διανυκτϋρευςη ςτο ξενοδοχεύο.
Έγερςη ςτισ 7.30, μϋχρι ώρα 08:30 π.μ. Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο, και αναχώρηςη για το Μϋτςοβο,
κατϊ τη διϊρκεια τησ μετϊβαςησ εκεύ θα επιςκεφθούμε το μουςεύο Τδροκύνηςησ ςτο χωριό
Ανθοχώρι. Η ϊφιξη ςτο Μϋτςοβο προβλϋπεται ςτισ 14.30’. Μετϊ την τακτοπούηςη ςτο ξενοδοχεύο
και ολιγόλεπτη ξεκούραςη προβλϋπεται ςτισ 16.00 ϋξοδοσ για περιόγηςη
ςτην πόλη. Θα επιςκεφθούμε το Μουςεύο Λαώκόσ τϋχνησ που ςτεγϊζεται ςτο ανακαινιςμϋνο
Αρχοντικό Σοςύτςα, την Πινακοθόκη Ευϊγγελου Αβϋρωφ και το οινοποιεύο. Δεύπνο ςε εςτιατόριο
τησ πόλησ. Επιςτροφό και διανυκτϋρευςη ςτο ξενοδοχεύο ςτισ 12.00.
Ώρα: 7 :30 π.μ.: Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο. Ώρα 8.30 Αναχώρηςη για Ιωϊννινα. Μόλισ δώδεκα
χιλιόμετρα πριν μπούμε ςτα Ιωϊννινα ςτην περιοχό Μπιζϊνι θα επιςκεφτούμε το Μουςεύο Κϋρινων
ομοιωμϊτων του Βρϋλλη, μια αληθοφανόσ αναπαρϊςταςη μεγϊλων ςτιγμών από την Ελληνικό
Ιςτορύα. τη ςυνϋχεια μπαύνουμε ςτην πόλη των Ιωαννύνων ςταθμεύουμε κοντϊ ςτο

Σεηάξηε
17/04/19

Πέκπηε,
18/4/2019

Παξαζθεπή
19/04/2019

άββαην
20/4/2019

Κϊςτρο (Πύλη Β) το οπούο και επιςκεπτόμαςτε ενώ ςτη ςυνϋχεια με καραβϊκι
μεταβαύνουμε για επύςκεψη ςτο νηςύ τησ Κυρϊ Υροςύνησ (Νόςοσ Ιωαννύνων) πϊνω ςτο
οπούο θα δούμε το Μουςεύο του Αλό Παςϊ και τη μονό Υιλανθρωπύνων. την ϋξοδο από
την πόλη θα επιςκεφτούμε το ςπόλαιο του Περϊματοσ.
Μετϊ το γεύμα μασ ςτα Ιωϊννινα και γύρω ςτισ 17.00 επιςτρϋφουμε
ςτο ξενοδοχεύο ςτο Μϋτςοβο. Βραδινό ϋξοδοσ και δεύπνο.
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Άθημε (ηόπνο, ώξα)

1.5.5

Κπξηαθή
21/04/2019

Ώρα: 7 :30 π.μ.: Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο.
τισ 8:30 π.μ. αναχώρηςη για επύςκεψη ςτα μοναςτόρια των Μετεώρων – ϊφιξη
ςτισ 11:30 πμ. Επύςκεψη με το λεωφορεύο ςτη Μονό Αγύου τεφϊνου
Μετεώρων, επύςκεψη με τα πόδια ςτην Ιερϊ Μονό Μεταμορφώςεωσ του
ωτόροσ ό Μεγϊλου Μετεώρου.
τισ
13.30΄ περιόγηςη ςτην πόλη και πρόχειρο φαγητό. τισ 14.00 αναχώρηςη για
Θεςςαλονύκη ςτην οπούα υπολογύζουμε να φθϊςουμε ςτισ 16.30 απευθεύασ ςτο
αεροδρόμιο «Μακεδονύα». Αναχώρηςη για τη Φύο ςτισ 18.10. Προβλεπόμενη Άφιξη ςτη Φύο
ςτισ 19.20 τησ Δευτϋρασ 30/4/2018

Α/Α

ΤΠΗΡΔΙΑ

2

Γηακνλή

2.1

Αξηζκόο

Καηαιύκαηνο

2.2.1

ΑΠΑΝΣΗΗ

4

Γηαλπθηεξεύζεσλ:
Σύπνο / Καηεγνξία

2.2

ΑΠΑΙΣΗΗ

4 ή 5 αζηέξσλ ζην θέληξν ηεο πόιεο ζε δίθιηλα ή ηξίθιηλα
δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο
θαζεγεηέο. Γηα Μέηζνβν 3 ή 4 αζηέξηα.

Διάρηζηεο

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ

Απαηηήζεηο

Σν θαηάιπκα λα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ καζεηώλ
Θα πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα ζέξκαλζε, δεζηό λεξό θαη

2.2.2

ηνπαιέηεο / κπάλην εληόο ησλ δσκαηίσλ θαη λα πξνζθέξνπλ
ππνρξεσηηθά πξσηλό.

2.2.3

Οη ρώξνη πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηε δηακνλή, εζηίαζε θαη

3

ςπραγσγία ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξέπεη λα
δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο.
Σν θαηάιπκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ή θαη

2.2.4

ίδξπζεο ή άιιε άδεηα αξκόδηαο αξρήο, ε νπνία ζα είλαη ζε ηζρύ.
Μαζεηέο θαη θαζεγεηέο λα βξίζθνληαη ζε έλα όξνθν ηνπ
μελνδνρείνπ, ζηνλ ίδην, από ηνπο πξώηνπο νξόθνπο ηνπ

2.2.5

μελνδνρείνπ γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο.

Α/Α

ΤΠΗΡΔΙΑ

3

ίηηζε

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

Οη ρώξνη ζίηηζεο λα ηεξνύλ άξηζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη
3.1

Κάιπςε ειάρηζησλ απαηηήζεσλ
(πξσηλό ζην μελνδνρείν)

πνηόηεηαο πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηώλ, ίδηνη κε απηνύο ηνλ
άιισλ ελνίθσλ ηνπ μελνδνρείνπ. Σν πξσηλό ακεξηθάληθνπ
ηύπνπ κε κπνπθέ (όπσο απηό πεξηγξάθεηαη από ηνπο
θαλνληζκνύο ησλ μελνδνρείσλ).

Α/Α
4

Α/Α

ΤΠΗΡΔΙΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Αζθάιεηα Αζηηθήο Δπζύλεο γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη
ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο
ΤΠΗΡΔΙΑ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΝΑΙ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

Αζθάιεηα Αηπρήκαηνο γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο.
5

Θα πξέπεη λα θαιύπηεη ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα καζεηή κε ηα εμήο όξηα:
κέρξη 200€ γηα θαξκαθεπηηθή & ηαηξηθή πεξίζαιςε, κέρξη 50.000€ γηα

ΝΑΙ

κόληκε νιηθή αληθαλόηεηα θαη κέρξη 100.000€ γηα ζάλαην.
Α/Α

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

4

ΑΠΑΝΣΗΗ

Να πξνζθνκηζζεί Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 Ν.1599/1986, ζηελ νπνία
6

λα δειώλεηαη όηη ην Σνπξηζηηθό - Σαμηδησηηθό Γξαθείν δηαζέηεη ζε ηζρύ ην

ΝΑΙ

«Δηδηθό ήκα Λεηηνπξγίαο»

Β) Ο Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα έρεη ηελ αθόινπζε δνκή :
ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΙΓΙΟΣΗΣΑ

ΠΛΗΘΟ

πλνδνί Δθπαηδεπηηθνί

2

Κεδεκόλαο

-

Μαζεηέο

21

ΤΝΟΛΟ ΑΣΟΜΩΝ

23

ΤΠΗΡΔΙΑ

(1)

(2)

ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ

ΑΠΟ

ΠΡΟ

Αεξνπνξηθή

ΥΙΟ

ΘΔ/ΚΗ

Αεξνπνξηθή

ΘΔ/ΚΗ

ΥΙΟ

(3)

(4)

ΜΔΟ

ΑΣΟΜΑ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ

ΠΛΗΘΟ

Όπσο
Υεξζαία

πεξηγξάθνληαη ζην
παξαπάλσ

πξό-

5

(5)

(6)
ΚΟΣΟ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ

ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ (κε

(κε ΦΠΑ)

ΦΠΑ)

(4)*(6)

γξακκα

ηεο

εθδξνκήο

θαη

αθνξνύλ

ζηηο

ηαθηλήζεηο

κε-

εληόο

ησλ πεξηνρώλ πνπ
αλαθέξνληαη,

θαη

από θαη πξνο ην
αεξνδξόκην
Θεζζαινλίθεο
ΠΛΗΘΟ
ΓΙΑΜΟΝΗ

ΑΣΟΜΩΝ

ΠΛΗΘΟ

ΠΟΤ

ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΩΝ

ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΟΤΝ
Γηα πλνδνύο

2

4

Γηα Μαζεηέο

21

4

ΑΦΑΛΔΙΑ

ΚΟΣΟ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ

ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ (κε

(κε ΦΠΑ)

ΦΠΑ)

(1)*(2)*(6)

ΠΛΗΘΟ

ΚΟΣΟ ΑΝΑ

ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΩΝ

ΑΣΟΜΟ (κε ΦΠΑ)

ΑΦΑΛΔΙΑ ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ

23

ΑΦΑΛΙΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ

23

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ
(κε ΦΠΑ)
(2)*(6)

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ MΔΥΡΙ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 25/01/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο κε ηνλ Κ.Ισάλλε Ρόθν 22710-71307 (ζρνιείνπ) 697 3053 271

ΗΜΔΙΩΔΙ
Η ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα Απαηηήζεσλ Πξνζθνξάο θαζώο θαη ηνπ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο είλαη ππνρξεσηηθή.
Α) Ο Πίλαθαο Απαηηήζεσλ Πξνζθνξάο αλαπηύζζεηαη σο εμήο :
1. ην πεδίν ΑΠΑΙΣΗΗ πξνζδηνξίδνληαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Τπεξεζίαο, ε παξνρή ηεο νπνίαο είλαη Τπνρξεσηηθή ζε
θάζε πεξίπησζε εθηόο αλ αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ» νπόηε είλαη Πξναηξεηηθή. ε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε
ππνρξεσηηθή απαίηεζε δελ πξνζθεξζεί από ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν, ηόηε ε πξνζθνξά ηνπ απνξξίπηεηαη από ηελ
πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ.
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2. ην πεδίν ΑΠΑΝΣΗΗ, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο, ηνπνζεηείηαη δηαηππώλνληαο:
 «ΝΑΙ» αλ θαιύπηεη ηελ απαίηεζε, κε πεξηγξαθή ηεο απαηηνύκελεο ππεξεζίαο (π.ρ.
αεξνπνξηθή).
 «ΟΥΙ» αλ δελ θαιύπηεη ηελ απαίηεζε όπσο πεξηγξάθεηαη.

κεηαθίλεζε-ρεξζαία ή/θαη

Υρόνος και ηόπος σποβολής ηων κλειζηών προζθορών και ηων δικαιολογεηικών ορίδεηαι ε ΠΑΡΑΚΕΤΗ 25 - 01 - 2019 και ώρα:
12:00 ζηο Γσμνάζιο ΚΑΛΑΜΩΣΗ ΚΑΛΑΜΩΣΗ ΥΙΟΤ Σ.Κ 822 00 Σελ. 22710 – 71307 Fax. 22710 – 71363 e-mail: mail@gym-kalak.chi.sch.gr
εκεηώλεηαη πσο ην ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) είλαη ην
κνλαδηθό θξηηήξην ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ παξόληνο κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ. Θα παξαθαινύο ακε ζηελ πξνζθνξά λα
αλαγξάθεηαη θαη ηηκή κε εκηδηαηξνθή θαη ρσξίο απηήλ, όπσο θαη ε δηακνλή ζε δηαθνξεηηθά μελνδνρεία.
Οη ελδηαθεξόκελνη (εθπξόζσπνη ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ) κπνξνύλ λα δεηήζνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο από ηνλ δηεπζπληή
ηνπ ζρνιείνπ Ισάλλε Ρόθν ζην ηειέθσλν ηνπ ζρνιείνπ : 2271071307 από 08:00 έσο 13:00.
Η Πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζε έλα (1) πξσηόηππν θαη δύν (2) αληίγξαθα

7

