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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23
Ταχ. Κώδικας: 412 22 - Λάρισα
Πληροφορίες: Δεδικούση Κωνσταντίνα
Τηλ:
2410-539214
FAX:
2410-539219
Email:
euschools@thess.pde.sch.gr

ΑΔΑ: ΨΧΠ44653ΠΣ-5ΣΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λάρισα, 26/11/2018
Αρ. Πρωτ. 14970
ΠΡΟΣ: ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΘΕΜΑ: «Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού μετακίνησης για το Πρόγραμμα EUROSCOLA»
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος EUROSCOLA και επειδή ο προηγούμενος διαγωνισμός
κηρύχτηκε άκυρος, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας επαναπροκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό (κλειστές προσφορές), προκειμένου να επιλέξει την
προσφορότερη λύση για τη μεταφορά 24 επιλεγέντων μαθητών/τριών και των 3 αντίστοιχων συνοδώνεκπαιδευτικών τους στο Ευρωκοινοβούλιο-Στρασβούργο από 20 έως και 22/02/2019 ή από 19 έως και
22/02/2019.
Η προσφορά θα είναι ξεχωριστή για κάθε προαναφερόμενο χρονικό διάστημα και θα περιλαμβάνει
ό,τι αναφέρεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα. Για την διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε το πρόγραμμα
της ημερίδας στο Στρασβούργο.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Πέμπτη 29/11/2018 και ώρα 15.00μ.μ.
Τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες
στο τηλέφωνο πληροφοριών της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας και να υποβάλουν τις κλειστές
προσφορές τους στη Δ/νση:
Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
(Προκήρυξη διαγωνισμού μετακίνησης Euroscola)
Μανδηλαρά 23
41222 - ΛΑΡΙΣΑ

ΑΔΑ: ΨΧΠ44653ΠΣ-5ΣΚ
ΓΕΝΙΚΟΙ και ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ EUROSCOLA 2018-2019
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστές προσφορές μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
κατάθεσης προσφορών και ώρα 15.00.
 Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού κατά την κρίση της,
για τους ενδιαφερόμενους δεν εγείρονται θέματα αποζημίωσης.
 Η προσφορά που δεν εναρμονίζεται με όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσης
καθίσταται άκυρη.
 Μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου θα συναφθεί Σύμβαση.
 Αναπροσαρμογές των τιμών και αντιπροτάσεις κατόπιν κατάθεσης των δικαιολογητικών δεν γίνονται
δεκτές.

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
1

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
19/02/2019 ή 20/02/2019 έως 22/02/2019

2

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(μαθητές/ καθηγητές)

24 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 3 ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

3

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α
ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ





4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(μονόκλινα/δίκλινα
/τρίκλινα-πρωινό ή
ημιδιατροφή)







Μετακίνηση Λάρισα - Θεσσαλονίκη (ή Αθήνα) με πούλμαν. Από
Θεσσαλονίκη(ή Αθήνα) - Στρασβούργο και επιστροφή αεροπορικώς.
Δεδομένης της πιθανής συμμετοχής μαθητών-τριών από όλους τους
νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας να συνυπολογιστεί και η
μεταφορά με πούλμαν μαθητών από Βόλο-Καρδίτσα-Τρίκαλα στη
Λάρισα.
Μεταφορά μαθητών και συνοδών σε όλες τις εσωτερικές
μετακινήσεις στο εξωτερικό. Ειδικότερα οι μετακινήσεις στο
Στρασβούργο θα αφορούν τόσο τη μεταφορά των μαθητών-τριών &
συνοδών από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και επιστροφή, καθώς
και τη μετακίνησή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις
ξεναγήσεις σε σημαντικά αξιοθέατα της περιοχής. Απαιτείται η
διάθεση μεταφορικού μέσου καθ΄όλη τη διάρκεια της παραμονής
των μαθητών/συνοδών στο Στρασβούργο.
Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις με πρωινό (20/02/2019 ή 19/02/2019
& 21/02/2019) στο Στρασβούργο, σε ξενοδοχείο τριών αστέρων
τουλάχιστον. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δοθεί τιμή για διαμονή
σε δίκλινο ή/και σε τρίκλινο δωμάτιο για μαθητές-τριες, δεδομένου
ότι δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων την κατανομή και τη σύνθεση
της λίστας δωματίων, καθώς και ρητή αναφορά στην κατηγορία του
προτεινόμενου καταλύματος.
Οι συνοδοί θα διαμείνουν σε μονόκλινο δωμάτιο
Τρία γεύματα (συγκεκριμένα: 1 γεύμα και 2 δείπνα)
Θα προτιμηθούν δίκλινα δωμάτια

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΔΑ: ΨΧΠ44653ΠΣ-5ΣΚ

5

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Θα συνεκτιμηθεί ξενάγηση σε σημαντικά – γνωστά αξιοθέατα της
(πρόγραμμα,
περιοχής καθώς και πολιτιστικό πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή.
παρακολούθηση
εκδηλώσεων, επίσκεψη
χώρων, γεύματα, κτλ.)

6

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (είναι
πολυήμερη εκδρομή)

7

ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Θα συνεκτιμηθεί

8

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(ότι διαθέτει βεβαίωση
συνδρομής των
νομίμων
προϋποθέσεων για τη
λειτουργία τουριστικού
γραφείου, η οποία
βρίσκεται σε ισχύ)

ΝΑΙ
Να υποβληθεί πέραν της Υ.Δ. και φωτοτυπία της βεβαίωσης ειδικού
σήματος λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

9

Πρόσφατη Ασφαλιστική Να υποβληθεί τόσο κατά την κατάθεση της προσφοράς, όσο και κατά την
και Φορολογική
ανάθεση ή σύναψη της σύμβασης
Ενημερότητα /
(σε περίπτωση μη υποβολής η προσφορά χαρακτηρίζεται άκυρη)
Πρόσφατο Ποινικό
Μητρώο

10

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ.
ΦΠΑ)

11

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ
ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑ
(συμπερ. ΦΠΑ)

12

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΝΑΙ

Να υποβληθεί

Να υποβληθεί (συνολική τιμή/24)
Η τελική συνολική τιμή της μετακίνησης αλλά και η συνολική τιμή ανά
άτομο απαιτούνται, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και
ποιοτικά συγκρίσιμες.
29/11/2018 και ώρα 15.00

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.

Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων

2. Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων
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