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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής
προσφοράς σχετικά με 5νθήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη
ΣΧΕΤ.: Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769, τ. Β΄, 02-12-2011) Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα
«Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας»
Το 4ο Γενικό Λύκειο Ρόδου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από
Τουριστικά-Ταξιδιωτικά Γραφεία για την κατάθεση προσφοράς σχετικά με τη
μετακίνηση μαθητών της Γ΄ τάξης του σχολείου μας στο πλαίσιο της 5νθήμερης
εκδρομής τους στη Θεσσαλονίκη.
Η εκδρομή επιθυμούμε να πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 21 έως 26
Φεβρουαρίου 2014 με συμμετοχή 60 μαθητών/τριών και 3 συνοδών καθηγητών.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή
ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «Προσφορά για 5νθήμερη
εκδρομή 4ου ΓΕΛ Ρόδου στη Θεσσαλονίκη», με την προϋπόθεση ότι θα έχουν
παραληφθεί από το 4ο Γενικό Λύκειο Ρόδου μέχρι την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου
2013 και ώρα 11:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 8/11/2013 και ώρα
12:00μ.μ. Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν και να εξασφαλίζουν τα παρακάτω:
 αεροπορικά εισιτήρια μαθητών/τριών και συνοδών καθηγητών, καθώς και τις
ακριβείς πτήσεις των αεροπλάνων,
 4 ή 5 διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη σε 4* ξενοδοχείο με πρωινό (να γίνει
ρητή αναφορά στο όνομα και την κατηγορία του προτεινόμενου ξενοδοχείου),
 διαμονή σε τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές/τριες και μονόκλινα για τους
συνοδούς καθηγητές,
 επισκέψεις στο μουσείο Τεχνολογίας (Νόησις), στον αρχαιολογικό χώρο της
Βεργίνας, στους καταρράκτες της Έδεσσας, στον Άγιο Αθανάσιο και στο
χιονοδρομικό κέντρο Καϊμάκτσαλαν (το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί μετά
από συνεννόηση με τα μουσεία και τους χώρους επίσκεψης),



υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό-Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ,
 υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία,
 πρόσθετη ασφάλιση, η οποία να καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας
μαθητών/τριών και συνοδών καθηγητών,
 υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης,
 αποδοχή από το Γραφείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης από την
πλευρά του των όρων της σύμβασης (με μορφή εγγυητικής επιστολής ποσού που
θα καθορίσει το σχολείο κατά την υπογραφή της σύμβασης οργανωμένου
ταξιδιού),
 αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις
ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες,
απεργία, κλπ) με αλλαγή ημερομηνιών ή με επιστροφή χρημάτων χωρίς
πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο,
 το λεωφορείο που θα διατεθεί για τις μετακινήσεις να διαθέτει όλες τις
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από
ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος, επαγγελματική άδεια
οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο κλπ), καθώς και
όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών (ζώνες
ασφαλείας, έμπειρους οδηγούς κλπ).
Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται το συνολικό κόστος της εκδρομής,
καθώς και το κόστος ανά μαθητή, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι λοιπές
χρεώσεις (ΦΠΑ κλπ).
Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την
προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο
διαδίκτυο.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την αξιολόγησή τους από την
αρμόδια επιτροπή το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη
μετακίνηση εφόσον δε συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών.
Το Τουριστικό-Ταξιδιωτικό Γραφείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί
τηλεφωνικώς.
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