ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 06/3/2020
ΑΡ. ΠΡ.302

—————
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ο

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1 ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληροφορίες: TΣΟΥΚΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Τηλέφωνο: 2634028833
FAX: 2634028833
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς
για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΒΟΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4/2020 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00 π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ 4/4/2020 ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 22:30 μ.μ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 64(ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ) ΤΑΞΗ : Α-Β-Γ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 06(ΕΞΙ)
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 01-04-2020: Αναχώρηση από Ναύπακτο 08:00 π.μ., στάσεις: Ιτέα-Λαμία, άφιξη στο
Βόλο περίπου στις 14:00μ.μ. και τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο και ξενάγηση στο Βόλο το
απόγευμα.
ΠΕΜΠΤΗ 02-04-2020: Αναχώρηση από Ξενοδοχείο στις 9:00 π.μ και επίσκεψη σε Νέα Αγχίαλο
και επιστροφή στο Βόλο στις 14:00 μ.μ. Στις 17:00 μ.μ. επισκέψεις εντός της πόλης του Βόλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-04-2020 : Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο στις 09:00 π.μ. και
επίσκεψη στην πόλη της Λάρισας. Επιστροφή στο Βόλο περίπου στις 18:00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04-04-2020: Επίσκεψη στα χωριά του Πηλίου ( Πορταριά , Μακρυνίτσα) και
επιστροφή στο Βόλο.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟ : 18:00 μ.μ. και άφιξη στην Ναύπακτο περίπου στις 22:30 μ.μ.

Απαιτήσεις Προσφοράς
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:
1.

Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου (μάρκα, έτος κυκλοφορίας, αριθμός θέσεων )
και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.

2.

Το ξενοδοχείο να είναι τουλάχιστον τριών αστέρων, εντός της πόλης του Βόλου με
πλούσιο πρωινό.

3.

Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή.

4.

Αναφορά του κόστους ανά μαθητή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) .Κόστος σε
Ξενοδοχείο και Μεταφορικό Μέσο και συνολικό κόστος. Σταθερό κόστος ανά μαθητή σε
περίπτωση αυξομείωσης των μαθητών και σε ποσοστό περίπου 10%.

5.

Αν προκύψει ακύρωση επισκέψεων από το Υπουργείο Παιδείας και γενικότερα την
Πολιτεία, να επιστρέφεται η προκαταβολή από Ξενοδοχείο και Λεωφορείο .

6.

Αν προκύψει αναστολή – μεταφορά ημερομηνιών από το Υπουργείο Παιδείας –
Πολιτεία θα μεταφερθεί η επίσκεψη σε άλλη διαθέσιμη ημερομηνία με τις ίδιες τιμές
και ίδιες προκαταβολές σε Ξενοδοχείο – Πρακτορείο.

7.

Το μεταφορικό μέσο, να έχει πιστοποίηση ότι πληροί τους κανόνες και προδιαγραφές
ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ.

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι
διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο,
στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μόνο σε σφραγισμένο
φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ
10-03-2020 και ώρα 12:00π.μ, οπότε και θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών.

