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ΠΡΟΣ:
Διευθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Γεωργίου Μαύρου 2
85100 Ρόδος

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση
σχολικής εκδρομής του 2ου Γενικού Λυκείου Καλύμνου στην Κω».

ημερήσιας

Το 2ο Γενικό Λύκειο Καλύμνου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα
ταξιδιωτικά γραφεία για οργάνωση ημερήσιας εκδρομής – μετακίνησης μαθητών στην Κω.
Για την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω
στοιχεία, προϋποθέσεις, καθώς και το πρόγραμμα της εκδρομής:
1. Ημερομηνία Εκδρομής: 1/11/2013.
2. Προορισμός: Κως
3. Αριθμός Συμμετεχόντων: 100 μαθητές / μαθήτριες και 14 συνοδοί – καθηγητές.
4. Πρόγραμμα εκδρομής:
1/11/2013 (Παρασκευή):
 Αναχώρηση από Κάλυμνο στις 7:30 π.μ. με τοπικό πλοίο.


Άφιξη στην Κω στις 8:30 π.μ.



Επίσκεψη σε οινοποιείο.



Επίσκεψη στο Ασκληπιείο.



Επίσκεψη στην Casa Romana και στο Κάστρο της πόλης.



Αναχώρηση από Κω για Κάλυμνο στις 4:00 μ.μ με τοπικό πλοίο.



Άφιξη στην Κάλυμνο στις 5:00 μ.μ.

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα εξής:
Α. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για: ι) Κάλυμνο – Κω και ιι) Κω - Κάλυμνο.
Β. Τα λεωφορεία που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για τις μετακινήσεις τους θα πρέπει
να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα
από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε
καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ.), καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κλπ).
Γ. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και
πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού
καθηγητή.
Δ. Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του
συμβολαίου από τη μεριά του.

Ε. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή τις
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, καιρικές συνθήκες κλπ).
Ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το
οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Διεύθυνση του 2ου Γενικού
Λυκείου Καλύμνου (Ενορία Αναστάσεως, 85200 Κάλυμνος) έως Τετάρτη 30/10/2013 και ώρα
12 μ.μ. τις προσφορές, σε σφραγισμένους φακέλους, όπου θα αναγράφονται η τελική
συνολική τιμή της εκδρομής, καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Επίσης, θα περιγράφονται αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες, έτσι ώστε να είναι
και ποιοτικά και οικονομικά συγκρίσιμες, καθώς και οι επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές
προτάσεις που θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 και τη σχετική
νομοθεσία. Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με
την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf), ώστε να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο
διαδίκτυο.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την 30/10/2013
και ώρα 12:30μμ.

Ο Διευθυντής

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΠΕ03)
Μαθηματικός

