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ΘΕΜΑ: Εκ νζου προκήρυξη πρόχειρου διαγωνιςμοφ για το πρόγραμμα EUROSCOLA
το πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ EUROSCOLA θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ προκθρφςςει εκ νζου πρόχειρο
διαγωνιςμό προκειμζνου να επιλζξει τθν καλφτερθ προςφορά, για τθ μεταφορά 24
μακθτϊν Λυκείου και 3 ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο
(τραςβοφργο) από 26 ζωσ 28 Φεβρουαρίου 2020, με βάςθ τθ χαμθλότερθ τιμι προςφοράσ
που ικανοποιεί πλθρζςτερα τισ ανάγκεσ του ζργου.
Οι κλειςτζσ προςφορζσ των ενδιαφερομζνων κα πρζπει να περιλαμβάνουν τουλάχιςτον
τα εξισ:
Μετακίνθςθ: Η μετακίνθςθ προσ και από το τραςβοφργο κα γίνει αεροπορικϊσ. Οι πτιςεισ
από και προσ το αεροδρόμιο «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» πρζπει να είναι κακοριςμζνεσ. Οι
μετακινιςεισ κα γίνονται με λεωφορεία που πλθροφν τισ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ
μετακίνθςθσ μακθτϊν και ςυνοδϊν, βάςει τθσ κείμενθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. Πρζπει να
υπάρχει λεωφορείο για κάκε μετακίνθςθ των μακθτϊν και των ςυνοδϊν κακθγθτϊν
διακζςιμο επί 24ωρου βάςεωσ για περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να
υπάρχει ζμπειροσ αρχθγόσ-ςυνοδόσ του γραφείου ςασ.
Διαμονι και Ξενοδοχείο: Η χρονικι διάρκεια τθσ μετακίνθςθσ κα είναι 3 θμζρεσ (26, 27 και
28 Φεβρουαρίου 2020) με 2 διανυκτερεφςεισ (26 και 27 Ιανουαρίου 2020), για τισ οποίεσ
πρζπει να κατατεκεί θμεριςιο πρόγραμμα των μετακινοφμενων (ξεναγιςεισ, επιςκζψεισ ςε
μουςεία, εκδθλϊςεισ κλπ.), ζχοντασ υπόψθ ότι θ θμερίδα EUROSCOLA πραγματοποιείται
τθν 27θ Φεβρουαρίου 2020 ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. Σο ξενοδοχείο κα πρζπει να
βρίςκεται ςε κεντρικι τοποκεςία τθσ πόλθσ και να είναι κατθγορίασ 3* ι 4* με θμιδιατροφι
(πρόγευμα και ζνα γεφμα). Σα δωμάτια των μακθτϊν κα είναι δίκλινα ι τρίκλινα και των
ςυνοδϊν κακθγθτϊν μονόκλινα. τθν προςφορά κα υπάρχει το όνομα και θ κατθγορία του
ξενοδοχείου.
Αςφάλεια: Τποχρεωτικά αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ, αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι,
αςφάλιςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ και επιςτροφισ ςτθν Ελλάδα λόγω ζκτακτου γεγονότοσ.
Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ ηθτείται θ τελικι ςυνολικι τιμι του οργανωμζνου ταξιδιοφ,
αλλά και θ τιμι ανά άτομο. τθν οικονομικι προςφορά πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται οι
φόροι των αεροδρομίων, οι επίναυλοι καυςίμων και ο Φ.Π.Α. (ξεχωριςτά). Με κάκε
προςφορά που κατατίκεται απαραίτθτθ είναι και θ υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερόμενου
ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ αξιολόγθςι τουσ κακϊσ και θ κατακφρωςθ ςτον
ανάδοχο κα γίνει από τθν επιτροπι διενζργειασ του πρόχειρου διαγωνιςμοφ ςε θμζρα και
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ϊρα που κα ανακοινωκεί ςε πρόςκλθςθ προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ που κα αναρτθκεί ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Αττικισ.
Η παροφςα προκιρυξθ πρόχειρου διαγωνιςμοφ:
• κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ
Αττικισ και
• κα αποςταλεί με e-mail ςτθ Γενικι Πανελλινια Ομοςπονδία Επιχειριςεων Σουριςμοφ
(info@poet.gr) και ςτον ΗΑΣΣΑ (hatta@hatta.gr) με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί ςτα
μζλθ τθσ που πλθροφν τισ προδιαγραφζσ για κατάκεςθ προςφοράσ.
Η προκεςμία υποβολισ προςφορϊν για τον ανωτζρω διαγωνιςμό αρχίηει ςτισ
19/12/2019 και λιγει ςτισ 23/12/2019. Σα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία μποροφν να
επικοινωνοφν για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 210-6450254 τθσ
Περιφερειακισ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ Αττικισ. Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται ςε κλειςτό φάκελο
Α4 αναγράφοντασ εξωτερικά απαραιτιτωσ τθ φράςθ «Για τον πρόχειρο διαγωνιςμό
EUROSCOLA 27θσ Φεβρουαρίου 2020» και κα κατατίκενται ςτθν ακόλουκθ ταχυδρομικι
διεφκυνςθ:
Περιφερειακή Δ/νςη Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Αττικήσ
Σςόχα 15-17, Αμπελόκηποι
11521-Αθήνα
Δεκτζσ κα γίνονται οι κλειςτζσ προςφορζσ με θμερομθνία ςφραγίδασ ταχυδρομείου ζωσ
και 23/12/2019.

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ
Εκπαίδευςησ Αττικήσ
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