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ΘΕΜΑ: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο γηα ηε δηνξγάλσζε πνιπήκεξεο εθπαηδεπηηθήο κεηαθίλεζεο καζεηώλ
ηεο Β ηάμεο θαη εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Π. ΓΔ. Λ. ΔΤΑΓΓΔΛΙΚΗ ΥΟΛΗ
ΜΤΡΝΗ ζηε Γεξκαλία – Μόλαρν.
ρεηηθά: 33120/ΓΓ4 ΤΑ (ΦΔΚ 681 Β΄-06/03/2017) ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ.
Σν ρνιείν καο πξνηίζεηαη λα δηνξγαλώζεη πνιπήκεξε εθπαηδεπηηθή κεηαθίλεζε 5
(πέληε) εκεξώλ - καζεηώλ/καζεηξηώλ Β Λπθείνπ θαη ησλ ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ
ζηε Γεξκαλία – Μόλαρν.
Καινύκε, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ππ' αξηζκ. 33120/ΓΓ4 ΤΑ (ΦΔΚ 68106/03/2017) ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. ηα ελδηαθεξόκελα ηνπξηζηηθά γξαθεία λα θαηαζέζνπλ
κε εθπξόζσπό ηνπο ή κε courier ζην Γξαθείν ηνπ Γ/ληή κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε 6
Φεβξνπαξίνπ θαη ώξα 13:00, θιεηζηέο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζύκθσλεο κε ηελ
παξαπάλσ Τ.Α. θαη ζύκθσλεο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πξνδηαγξαθέο.
Πξνζθνξέο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε θαη ζα
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απνθιεηζηνύλ από ηε δηαδηθαζία. Σν άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη Σεηάξηε 6
Φεβξνπαξίνπ θαη ώξα 14:00.
ηοιτεία και προδιαγραθές:
1. Προοριζμός: Γεξκαλία – Μόλαρν.
2. Ανατώρηζη: 29 Μαξηίνπ 2019 ην πξσί.
3. Επιζηροθή: 2 Απξηιίνπ 2019 ην απόγεπκα ή βξάδπ
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ
4. Ανατώρηζη: 28 Μαξηίνπ 2019 ην πξσί.
5. Επιζηροθή: 1 Απξηιίνπ 2019 ην απόγεπκα ή βξάδπ
6. Αριθμός Διανσκηερεύζεων Σέζζεξεηο (4) δηαλπθηεξεύζεηο.
7. Προβλεπόμενος αριθμός ζσμμεηετόνηων: 71 καζεηέο θαη 5 ζπλνδνί
θαζεγεηέο.
8. Μεηαθορικό μέζο: Αεξνπνξηθή κεηάβαζε θαη επηζηξνθή πξνο θαη από ην
Μόλαρν. Κιηκαηηδόκελα πνύικαλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο γηα ηηο αλαγθαίεο
κεηαθηλήζεηο από θαη πξνο ηα αεξνδξόκηα ζηελ Διιάδα θαη ην Μόλαρν. Δπίζεο
θιηκαηηδόκελα πνύικαλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζηε Γεξκαλία θαη ηελ πόιε ηνπ
Μνλάρνπ θαζώο θαη κία κεηαθίλεζε ζηελ Απζηξία - άιηζκπνπξγθ ζύκθσλα κε
ην πξόγξακκα. Σα νρήκαηα ζα πιεξνύλ όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο
ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θάζε θξάηνπο θαη ζα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή
δηάζεζή καο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο κε έκπεηξνπο νδεγνύο,
εθνδηαζκέλνπο κε όια ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ λόκν έγγξαθα.
9. Επιβεβαίωζη διαθεζιμόηηηας ησλ αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ από ηελ
αεξνπνξηθή εηαηξεία γηα ηνπο καζεηέο θαη ζπλνδνύο θαζεγεηέο ζα θαηαηεζεί καδί
κε ηελ πξνζθνξά.
10.
Καηάλσμα : Ξελνδνρείν 4* ή 3* ζηελ πόιε ηνπ Μνλάρνπ. Πξσηλό θαη
βξαδηλό πνπ ζα παξέρεηαη ζε κπνπθέ. Γηα ηνπο καζεηέο δσκάηηα ηξίθιηλα ή δίθιηλα
θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο.
11.
Επιβεβαίωζη προκράηηζης από ην Ξελνδνρείν ζην όλνκα ηνπ ρνιείνπ
καο ζα θαηαηεζεί καδί κε ηελ πξνζθνξά.
12.
Ξεναγήζεις: Γηάζεζε μελαγνύ θαηά ηελ επίζθεςε ζηα αμηνζέαηα ηνπ
Μνλάρνπ. ηελ ηηκή θαη’ άηνκν ζα πεξηιακβάλνληαη θαη εηζηηήξηα εηζόδνπ - όπνπ
απηό είλαη απαηηνύκελν -γηα ηα κλεκεία πνπ ζα επηζθεθζνύκε: ζην ηζηνξηθό θέληξν
(π.ρ. ην ξνιόη ηνπ Γεκαξρείνπ, ηελ εθθιεζία ηνπ Αγ. Μηραήι, ηνλ Καζεδξηθό λαό
Frauenkirche, ην WittelsbachPalace), γηα ην Dachau, ην DeutschesMuseum, ην
θάζηξν Neuschwannstein, ην Μνπζείν ηεο BMW θαη ην λέν γήπεδν ηνπ Μνλάρνπ
AllianzArena, θαζώο θαη γηα ηα κλεκεία θαη ηα κνπζεία πνπ ζα επηζθεθηνύκε ζην
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άιηζκπνπξγθ.)
13.
πκβόιαην νκαδηθήο θαη αηνκηθήο αζθάιηζεο όισλ ησλ κεηαθηλνύκελσλ
καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ κε αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο
καζεηώλ θαη ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ε αηπρήκαηνο.
14.
Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή θαη πξόζζεηε αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ
ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο.
15.
Έκπεηξνο πλνδόο ηνπ ηαμηδησηηθνύ πξαθηνξείνπ θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο
εθδξνκήο.
16. Με θάζε πξνζθνξά πρέπει να καηαηίθενηαι απαραίηηηα από ην ηαμηδησηηθό
γξαθείν:
α) αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ελ ηζρύ κέρξη ην πέξαο ηεο εθδξνκήο.
β) ππεύζπλε δήισζε όηη ην πξαθηνξείν δηαζέηεη «εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο» ην
νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ κέρξη ην πέξαο ηεο εθδξνκήο θαζώο θαη επηθπξσκέλν
θσηναληίγξαθν ηνπ ζήκαηνο.
γ) εγγπεηηθή επηζηνιήο ηξάπεδαο ύςνπο 5000 (πέληε ρηιηάδσλ) επξώ γηα ηελ
ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί ζηα κε
θαηαθπξσζέληα πξαθηνξεία ηελ επόκελε ηνπ αλνίγκαηνο ησλ πξνζθνξώλ. ηνλ
κεηνδόηε ζα παξαδνζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο (ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό).
δ) ππεύζπλε δήισζε όηη ην ηνπξηζηηθό γξαθείν απνδέρεηαη πνηληθή ξήηξα ζε
πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ όξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ από πιεπξάο ηνπ.
ε) ππεύζπλε δήισζε όηη ην ηνπξηζηηθό γξαθείν απνδέρεηαη επηζηξνθή όισλ ησλ
ρξεκάησλ ζηελ πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ αλσηέξαο βίαο
(π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θιπ).
ζη) ξεηή αλαθνξά ζηελ θαηεγνξία θαη ηνλ ηύπν ηνπ θαηαιύκαηνο, ζην όλνκα ηνπ
θαηαιύκαηνοθαη ην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ.
δ) ππεύζπλε δήισζε όηη όινη νη ρώξνη πνπ ζα επηζθεθζνύκε γηα δηακνλή, εζηίαζε,
θαη ςπραγσγία δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη πιεξνύλ ηηο απαξαίηεηεο
πξνϋπνζέζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο.
ε) ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθδξνκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)
ζ) ηειηθή επηβάξπλζε αλά καζεηή. Η πξνζθεξζείζα ζπλνιηθή ηηκή αλά καζεηήλα
ζπκπεξηιακβάλεη καδί κε ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη ηα εηζηηήξηα ζε
όινπο ηνπο επηζθέςηκνπο ρώξνπο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα θαζώο θαη όιεο ηηο
ηπρόλ θξαηήζεηο, Φ.Π.Α.,θόξνπο αεξνδξνκίνπ θιπ.


Πξνζνρή: Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα
απνθιείνληαη απηνκάησο, αλεμαξηήησο ηεο ηηκήο πξνζθνξάο.



Όιεο νη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ θαη ζα αμηνινγεζνύλ από ηελ αξκόδηα
επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηε ζρέζε πνηόηεηαο-ηηκήο, αιιά θαη ηπρόλ
εθπηώζεηο γηα νηθνλνκηθά αδύλακνπο καζεηέο.
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Σν ηαμηδησηηθό γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο εθδξνκήο ζα
εηδνπνηεζεί ηειεθσληθά ακέζσο κεηά ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ.



Τπνβνιή έλζηαζεο, από ηνπο έρνληεο έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα γίλεη
εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηε ζύληαμε ηνπ πξαθηηθνύ επηινγήο.

Σρόπος πληρωμής: Σελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο (ηδησηηθό
ζπκθσλεηηθό) ζα θαηαβιεζεί σο πξνθαηαβνιή ην 20% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ, ην
ππόινηπν πνζό έσο ην 60% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ζα θαηαβιεζεί πξηλ ηελ
αλαρώξεζε. Η ηειεπηαία δόζε (20%) ζα θαηαβιεζεί ακέζσο κεηά ηελ επηζηξνθή
θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο εθδξνκήο, σο πνηληθή ξήηξα.
Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα απόιπηε ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ.
Ο Γηεπζπληήο

Υξήζηνο Γ. Φαλίδεο PhD
Φπζηθόο
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