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ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα θαηάζεζε πξνζθνξάο ζρεηηθά κε εκεξήζηα
εθπαηδεπηηθή εθδξνκή.
Σν 5ν Γπκλάζην Ρόδνπ δεηά ηελ εθδήιωζε ελδηαθέξνληνο από Σνπξηζηηθά Γξαθεία γηα
κεηαθίλεζε καζεηώλ ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ νπιά ζηε
νξωλή ηεο Ρόδνπ. Η εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 26.04.2012 εκέξα Πέκπηε θαη ζα
ζπκκεηάζρνπλ 220 καζεηέο ηεο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ γπκλαζίνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη 20 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί.
Αλαρώξεζε ζηηο 8:30 από ην 5ν Γπκλάζην Ρόδνπ, επηζηξνθή ζηηο 17:00 ζην 5ν Γπκλάζην
Ρόδνπ.
Οη πξνζθνξέο ζα είλαη θιεηζηέο θαη κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζωπν ή
ηαρπδξνκηθά, αξθεί λα έρνπλ παξαιεηθζεί από ην 5ν Γπκλάζην Ρόδνπ έωο θαη ηηο 25.4.2012 θαη ώξα
11:00
Η πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρεη θαη λα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάηω:
 Σν Λεωθνξείν πνπ ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηωλ καζεηώλ γηα ηελ κεηαθίλεζή ηνπο ζα πξέπεη
λα δηαζέηνπλ όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο (ειεγκέλα
από ηα ΚΣΔΟ, έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο, επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο,
ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξωο θιηκαηηδόκελα θ.ιπ.).
 Τπνρξεωηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλωηή.
 Η αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπηωζεο κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο ζηηο πξνβιεπόκελεο
εκεξνκελίεο ιόγω αλωηέξαο βίαο (αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.ιπ.).
 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.
Σν πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί ζα ελεκεξωζεί κε ηειεθωληθή επηθνηλωλία θαη όιεο νη
πξνζθνξέο ζα αλαξηεζνύλ ζην site ηνπ ζρνιείνπ (5gym-rodou.dod.sch.gr).
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