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Θέκα:

Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα κνλνήκεξε εθδξνκή ζηε

Χάιθε
Ο Γηεσζσληής ηοσ Γεληθού Λσθείοσ ορωλής δεηά ηελ εθδήιωζε ελδηαθέροληος γηα
ηε δηοργάλωζε κολοήκερες εθδροκής όιοσ ηοσ Λσθείοσ ζηε Χάιθε.
Σπγθεθξηκέλα:


Η εθδροκή ζα πραγκαηοποηεζεί 2 Μαΐοσ.

Η πξνζθνξά ηεο εθδξνκήο ζα πεξηιακβάλεη:


Μεηάβαζε κε πούικαλ από ηο ζτοιείο ζηο ιηκάλη θαζώς θαη κεηαθορά από
ηο ιηκάλη ζηο ζτοιείο θαηά ηελ επηζηροθή.



Μεηάβαζε κε πιοίο ζηε Υάιθε θαη επηζηροθή από ηελ Υάιθε ζηε Ρόδο.

Αριθμός μαθητών= 95 και 9 καθηγητές σσνοδοί
Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη λα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάηω:



Τποτρεωηηθή Αζθάιηζε Δσζύλες Γηοργαλωηή, όπως ορίδεη ε θείκελε
λοκοζεζία, θαζώς θαη πρόζζεηε προαηρεηηθή αζθάιηζε γηα περίπηωζε
αηστήκαηος ή αζζέλεηας καζεηή ή ζσλοδού θαζεγεηή.



Σελ αποδοτή από ηο πραθηορείο ποηληθής ρήηρας ζε περίπηωζε
αζέηεζες ηωλ όρωλ ηοσ ζσκβοιαίοσ από ηε κερηά ηοσ (εγγσεηηθή
επηζηοιή κε ποζό ποσ ζα θαζορίζεη ηο ζτοιείο).



Σελ αληηκεηώπηζε ηες περίπηωζες ποσ δελ ζα πραγκαηοποηεζεί ε
εθδροκή ηελ προβιεπόκελε εκεροκελία ιόγω αλωηέρας βίας (εθιογές,
απαγορεσηηθό απόπιοσ ιόγω θαθοθαηρίας, θ.ι.π.)



Σα ιεωθορεία ποσ ζα τρεζηκοποηεζούλ γηα ηε κεηαθίλεζε ηωλ
καζεηώλ ζα πρέπεη λα δηαζέηοσλ όιες ηης προβιεπόκελες από ηελ
θείκελε λοκοζεζία προδηαγραθές (ειεγκέλα από ηα ΚΣΔΟ, έγγραθα
θαηαιιειόηεηας οτήκαηος, επαγγεικαηηθή άδεηα οδήγεζες, ειαζηηθά
ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήρως θιηκαηηδόκελα θ.ιπ.) θαζώς θαη λα
πιερούλ όιες ηης προϋποζέζεης αζθάιεηας γηα κεηαθίλεζε καζεηώλ
(δώλες αζθαιείας, έκπεηροη οδεγοί θ.ι.π).



Γηα ηης παραπάλω σπερεζίες δεηείηαη ε ηειηθή ζσλοιηθή ηηκή (κε ΦΠΑ)
ηες εθδροκής, αιιά θαη ε επηβάρσλζε αλά καζεηή τωρηζηά


Με ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί από ην ηαμηδηωηηθό γξαθείν
απαξαηηήηωο θαη ππεύζπλε δήιωζε όηη δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα
ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ. Οη πξνζθνξέο ζα
πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηνύο θαθέινπο κέρξη ηελ Τξίηε 3
Απξηιίνπ 2012 θαη ώξα 13:00 ζην γξαθείν ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ΓΕΛ
Σνξωλήο .
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