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ΚΡΔΜΑΣΖ, 23/04/2012
ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 240
ΠΡΟ: Γηεύζπλζε Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γωδεθαλήζνπ
(Γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο)
Κνηλνπνίεζε: Σνπξηζηηθά –Σαμηδηωηηθά Γξαθεία
(κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γ/λζεο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο
Γωδεθαλήζνπ)

ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη ποιοηικήρ και
οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά με μεηακίνηζη μαθηηών/ηπιών-ζςνοδών από
ηην Κπεμαζηή ζηη Μεζαιωνική Πόλη και επιζηποθή.
ΥΔΣΙΚΑ:Τ.Α. 129287/Γ2/2011(ΦΔΚ2769/η.Β΄/02-12-2011)με θέμα «ΔκδπομέρΜεηακινήζειρ μαθηηών Γημοζίων και Ιδιωηικών ζσολείων Β/θμιαρ
Δκπαίδεςζηρ ενηόρ και εκηόρ ηηρ σώπαρ»
Σν Γεληθό Λύθεην Κξεκαζηήο δηνξγαλώλεη εθπαηδεπηηθή κεηαθίλεζε ζηε
Μεζαηωληθή Πόιε ηεο Ρόδνπ ηελ Πέκπηε 03 Μαΐνπ 2012.
Αξηζκόο καζεηώλ/καζεηξηώλ 25
Αξηζκόο ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ: 2
Ώξα αλαρώξεζεο από ην ζρνιείν: 09:00 π.κ.
Ώξα αλαρώξεζεο από ηελ Μεζαηωληθή Πόιε ηεο Ρόδνπ πξνο Κξεκαζηή: 13:30 κ.κ.
Γηα ηελ δηελέξγεηα απηήο ηεο κεηαθίλεζεο πξνβαίλνπκε ζε κεηνδνηηθό δηαγωληζκό κε
πνηνηηθά θξηηήξηα θαη
ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ
Σνπξηζηηθά - Σαμηδηωηηθά Γξαθεία κε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ
ΔΟΣ ζε ηζρύ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά.
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην Γεληθό Λύθεην Κξεκαζηήο (ΓΗΔΤΘ.:
ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ 91, ΚΡΔΜΑΣΖ, ΣΖΛ: 2241093785, ΦΑΞ: 2241090508 ) από Σξίηε 24/04/2012 κέρξη
ηελ Πέκπηε 26/04/2012 θαη ώξα 10:00 κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε έλδεημε:
«Πξνζθνξά γηα κεηαθίλεζε εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο Γεληθνύ Λπθείνπ Κξεκαζηήο
ζηε Μεζαηωληθή Πόιε ηεο Ρόδνπ» κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζωπν ή ηαρπδξνκηθά
αξθεί λα εμαζθαιηζηεί όηη ζα έρνπλ παξαιεθζεί από ην Γεληθό Λύθεην Ρόδνπ κέρξη
Πέκπηε 26/04/2012 θαη ώξα 10:00.
Ζ απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Πέκπηε 26/04/2012 ζηηο 12:00.

Η πποζθοπά ππέπει να πεπιέσει και να εξαζθαλίζει ηα παπακάηω:
Σα ιεωθνξεία πνπ ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηωλ καζεηώλ γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπο ζα
πξέπεη λα δηαζέηνπλ όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία
πξνδηαγξαθέο (ειεγκέλν από ηα ΚΣΔΟ, έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο,
επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξωο
θιηκαηηδόκελα θιπ.) θαη όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο αζθάιεηαο γηα κεηαθίλεζε καζεηώλ
(δώλεο αζθαιείαο, έκπεηξνη νδεγνί θιπ).
Τπνρξεωηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλωηή.
Ζ αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπηωζεο κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο ζηηο
πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο ιόγω αλωηέξαο βίαο (αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ).
Με ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήιωζε όηη ην Γξαθείν Σνπξηζκνύ
δηαζέηεη εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΣ ζε ηζρύ.
Δπί πιένλ ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα ππάξρεη απαξαηηήηωο CD κε ηελ
πξνζθνξά ζε ειεθηξνληθή κνξθή (doc ή pdf) γηα λα είλαη εύθνιε ε αλάξηεζή ηεο
ζην δηαδίθηπν.
ηελ ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.
Εεηείηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο θαη ην θόζηνο αλά καζεηή.
Οη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνύλ από επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο όπωο πξνβιέπεηαη
από ην λόκν.
Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ κεηαθίλεζε εθόζνλ
δελ ζπκπιεξωζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκόο καζεηώλ / ηξηώλ.
Σν πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί ζα ελεκεξωζεί κε ηειεθωληθή επηθνηλωλία.
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