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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονοµικής προσφοράς
σχετικά µε περίπατο στο Καρακόνερο.
Σχετικά: Α.Π.129287/Γ2/2011 Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011)
«Εκδροµές Μετακινήσεις µαθητών ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

µε θέµα
σχολείων

Το Γυµνάσιο Ιαλυσού ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος α̟ό Τουριστικά Γραφεία
για τη µετακίνηση µαθητών του σχολείου στο ̟λαίσιο εκ̟αιδευτικής εκδροµής στο
Καρακόνερο.
Η εκδροµή θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 06/12/2013 ηµέρα Παρασκευή. Στην εκδροµή θα
συµµετάσχουν 260 µαθητές του σχολείου και 22 εκ̟αιδευτικοί του σχολείου.
Πρόγραµµα εκδροµής:
1. Αναχώρηση στις 08:30̟.µ. α̟ό το Γυµνάσιο Ιαλυσού.
2. Άφιξη στις 09:00̟.µ. στο Καρακόνερο.
3. ∆ιενέργεια αθλο̟αιδιών στον αθλητικό χώρο.
4. Αναχώρηση α̟ό το Καρακόνερο στις 11:30µ.µ.
5. Άφιξη στο Γυµνάσιο Ιαλυσού στις 12:00µ.µ.
Οι ̟ροσφορές µ̟ορούν να υ̟οβληθούν µε εξουσιοδοτηµένο εκ̟ρόσω̟ο ή
ταχυδροµικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν ̟αραληφθεί α̟ό το Γυµνάσιο Ιαλυσού
«Καλλι̟άτειρα» α̟ό τις 12/11/2013 έως τις 15/11/2013 και ώρα 12:00.
Στο φάκελο της ̟ροσφοράς να αναγράφεται «Προσφορά για τον ̟ερί̟ατο στο
Καρακόνερο»
Ζητείται το κόστος ανά µαθητή. Να δοθεί ̟ροσφορά και ανά λεωφορείο για την
̟ερί̟τωση ̟ου δεν θα συµµετάσχει τελικά το σύνολο των µαθητών και θα χρειαστούν
λιγότερα λεωφορεία.
Η προσφορά πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
 Το λεωφορείο ̟ου θα είναι στη διάθεση των µαθητών για την µετακίνησή τους θα ̟ρέ̟ει
να διαθέτει όλες τις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό την κείµενη νοµοθεσία ̟ροδιαγραφές (ελεγµένο
α̟ό τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος, ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης,
ελαστικά σε καλή κατάσταση, ̟λήρως κλιµατιζόµενα κ.λ̟.) και όλες τις ̟ροϋ̟οθέσεις
ασφάλειας για µετακίνηση µαθητών (ζώνες ασφαλείας, έµ̟ειροι οδηγοί κ.λ.̟).
 Υ̟οχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή, ό̟ως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία.
 Η αντιµετώ̟ιση της ̟ερί̟τωσης µη ̟ραγµατο̟οίησης της εκδροµής στις ̟ροβλε̟όµενες
ηµεροµηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες κλ̟).

 Με την ̟ροσφορά να κατατεθεί υ̟εύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο Τουρισµού διαθέτει
ειδικό σήµα και άδεια λειτουργίας α̟ό τον ΕΟΤ σε ισχύ.
 Ε̟ί ̟λέον στον φάκελο της ̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει α̟αραιτήτως CD µε την
̟ροσφορά σε ηλεκτρονική µορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο
διαδίκτυο.
 Στην τελική συνολική τιµή να συµ̟εριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.

Το ̟ρακτορείο ̟ου θα ε̟ιλεγεί θα ενηµερωθεί µε τηλεφωνική ε̟ικοινωνία.
Ο ∆ιευθυντής

∆ρ. Ευστάθιος Στέφος

