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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκπαιδευτικής
εκδρομής»
Ο σύλλογος καθηγητών του Ιδιωτικού Γυμνασίου και ΓΕΛ «Ροδίων Παιδεία», προκηρύσσει
πρόχειρο διαγωνισμό ζητώντας προσφορά από τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση εκδρομής
μαθητών του σχολείου στις Βρυξέλλες, κατόπιν πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Συγκεκριμένα, η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα είτε από τις 15/11/2018
μέχρι και τις 19/11/2018. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

Αεροπορική μετάβαση μαθητών και συνοδών καθηγητών από την Ρόδο στις
Βρυξέλλες και επιστροφή τους.
Μεταφορές των μαθητών και συνοδών καθηγητών με μισθωμένο λεωφορείο,
σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση των
μαθητών για όλες τις μετακινήσεις τους και θα πρέπει να διαθέτει όλες τις
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές.
Διαμονή σε ξενοδοχείο τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων στην περιοχή της πόλης
των Βρυξελλών.
Πρωινό στο ξενοδοχείο για κάθε ημέρα της εκδρομής.
Δείπνο στο ξενοδοχείο για κάθε ημέρα της εκδρομής, εκτός μίας.
Οι μαθητές θα διανυκτερεύσουν σε τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια. Κατά περίπτωση
και ανάλογα με το πλήθος των μαθητών θα πρέπει να είναι διαθέσιμη επιλογή για ένα
ή δύο δίκλινα. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί θα διανυκτερεύσουν σε μονόκλινα δωμάτια.
Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία,
καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή
συνοδού καθηγητή.
Πλάνο αντιμετώπισης της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας .
Από την συνολική αξία της εκδρομής, το 20% θα παρακρατηθεί ως εγγύηση ακριβούς
εκτέλεσής της και θα αποδοθεί την επόμενη μέρα επιστροφής του σχολείου από την
εκδρομή.
Το ενδεικτικό πρόγραμμα της εκδρομής είναι το ακόλουθο:
o 1η μέρα: Αναχώρηση από Ρόδο για Βρυξέλλες. Το απόγευμα περιήγηση
στην πόλη.
o 2η μέρα: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξενάγηση πόλης. Δείπνο
στο Hard Rock Café.

o
o
o

3η μέρα: Ξενάγηση πόλης.
4η μέρα: Ημερήσια εκδρομή σε Γάνδη και Μπρυζ.
5η μέρα: Επιστροφή στη Ρόδο.

Η επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι προγραμματισμένη για τις 16/11/2018,
συνεπώς το παραπάνω πρόγραμμα δεν επιδέχεται αναπροσαρμογής τη συγκεκριμένη ημέρα. Οι
επισκέψεις στην πόλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσκεψη και ξενάγηση στα παρακάτω σημεία
ενδιαφέροντος:
-

Grand Place
Atomium
Manekken Pis
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Mini Europe
Belgian Chocolate Village

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής ανά
μαθητή, με πιθανό πλήθος συμμετοχής 25 μαθητών και 3 συνοδών εκπαιδευτικών.
Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν έντυπα στο σχολείο (σε σφραγισμένους
φακέλους που θα φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τα στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη
«Προσφορά για την εκδρομή των μαθητών του Ιδιωτικού Σχολείου «Ροδίων Παιδεία» στις
Βρυξέλλες, σχολικού έτους 2018-2019») μέχρι την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018. Με την προσφορά
θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το
ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Μετά τη λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών δεν θα γίνει δεκτή καμία προσφορά.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν, θα ανοιχθούν ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών. Διευκρινίζεται ότι δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές μετά την αποσφράγιση των
προσφορών.
Με εκτίμηση,
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