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ΘΕΜΑ

:

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Τριήμερη εκδρομή στην ΑΘΗΝΑ »

Ο Διευθυντής του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που
δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση Τριήμερης εκδρομής
Συγκεκριμένα:
 Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από 05/05/2014 ημέρα Δευτέρα έως και 07/05/2014 ημέρα Τετάρτη
 Το πρόγραμμα της εκδρομής θα περιλαμβάνει: Μετάβαση στην Αθήνα (05/05/2014) και Επιστροφή (07/05/2014)
 Δύο (02) διανυκτερεύσεις (05/05 και 06/05/2014)
 Επίσκεψη στην Βουλή, Ακρόπολη και σε άλλα αξιοθέατα
 Τριήμερη εκδρομή στην Αθήνα για επίσκεψη στην Βουλή.
 Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 45 μαθητές και 03 συνοδοί καθηγητές.
 Ώρες αναχώρησης-επιστροφής: Η αναχώρηση από το Σχολείο έχει προγραμματιστεί για τις 07:00πμ της 05ης Μαϊου
2014 και η επιστροφή πίσω στο Σχολείο για τις 8:00μμ της 07ης Μαϊου 2014
Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
 Μετακίνηση με πολυτελή και κλιματιζόμενα λεωφορεία, που θα πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οποία θα είναι στην αποκλειστική διάθεσή του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της
μετακίνησης χωρίς περιορισμούς χιλιομέτρων ή ωραρίου (πέραν των όσων προβλέπει ο νόμος) και με έμπειρο,
επαγγελματία οδηγό.
 Δωρεάν κάλυψη των συνοδών - καθηγητών (Σύνολο 3)
 Η διαμονή των μαθητών στο ξενοδοχείο θα είναι σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και των καθηγητών σε δίκλινα δωμάτια
και ένα μονόκλινο.
 Όλοι οι μαθητές θα μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο (και στον ίδιο όροφο) και δεν θα επιτραπεί ο χωρισμός σε δύο
ξενοδοχεία, ανεξάρτητα αν αυτά είναι δίπλα. Το ξενοδοχείο πρέπει να διαθέτει προσωπικό ασφαλείας (Security).
 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Στην προσφορά να αναφέρεται:
 Η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 Η συνολική τιμή ανά άτομο.
Μαζί με την προσφορά να κατατεθούν:
 Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης του πρακτορείου.
 Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 Κριτήριο για την ανάθεση της εκδρομής δεν είναι μόνο η οικονομικότερη προσφορά, αλλά και η εν γένει ποιότητα όσων
προσφέρονται.

 Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού
μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό Γραφείο.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την 10/04/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00
στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Περδίκκα στον Περδίκκα Εορδαίας Ν. Κοζάνης 50200.
Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπή που έχει
συσταθεί με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, πράξη 3η/15-01-2013, την Πέμπτη, 10/04/2014, και ώρα 12:00π.μ. στο γραφείο
του Δ/ντή του Γυμνασίου Περδίκκα

Ο Διευθυντής του σχολείου

Παππάς Γεώργιος

