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22410 25380
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Θέκα: «Πξόζθιεζε πξνο ηαμηδησηηθά γξαθεία γηα θαηάζεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα
εκεξήζηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ηνπ 4νπ Γπκλαζίνπ Ρόδνπ.»
ρεηηθά: Σ.Α. 129287/Γ2/2011 Y.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (ΤΔΚ 2769/η.Β΄/02 -12-2011) κε ζέκα «Δθδξνκέο
Μεηαθηλήζεηο καζεηώλ Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο».
Σν 4ν Γπκλάζην Ρόδνπ πξνθεξύζζεη εθδήιωζε ελδηαθέξνληνο πξνο ηα ηαμηδηωηηθά γξαθεία, γηα
ηελ νξγάλωζε εκεξήζηαο εθδξνκήο κε ιεωθνξεία ζην Πξαζνλήζη θαη ζην ρωξηό Απνιαθθηά ζηηο
27 Απξηιίνπ 2012 εκέξα Παξαζθεπή (ζε πεξίπηωζε εζληθώλ εθινγώλ ζηηο 29 Απξηιίνπ, ε
εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 26 Απξηιίνπ).
Γηα ηε δηελέξγεηα απηνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηαμηδηνύ πξνβαίλνπκε ζε κεηνδνηηθό δηαγωληζκό από
εγθεθξηκέλα θαη λόκηκα ηνπξηζηηθά γξαθεία. Οη πξνζθνξέο ηωλ ηνπξηζηηθώλ γξαθείωλ ζα γίλνπλ
κε βάζε ηα παξαθάηω ζηνηρεία.


Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 300 - 320 πεξίπνπ άηνκα θαη 25 ζπλνδνί θαζεγεηέο.



Αλαρώξεζε 8.30 π.κ. από ην 4ν Γπκλάζην γηα Πξαζνλήζη.



Αλαρώξεζε από ην Πξαζνλήζη ζηηο 11.30 π.κ. γηα ην ρσξηό Απνιαθθηά



Δπίζθεςε θαη μελάγεζε ζην θξάγκα Απνιαθθηάο.



Διεύζεξνο ρξόλνο.



Αλαρώξεζε ζηηο 3.30 κ.κ γηα ηε Ρόδν (4ν Γπκλάζην).
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Η πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρεη θαη λα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάησ:


Τπνρξεωηηθή αζθάιηζε Επζύλεο Δηνξγαλωηή, όπωο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία, θαζώο θαη
πξναηξεηηθή αζθάιηζε ζε πεξίπηωζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο καζεηή ή ζπλνδνύ.



Απνδνρή από ην πξαθηνξείν πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπηωζε αζέηεζεο ζπκβνιαίνπ από ηε
κεξηά ηνπ.



Σα ιεωθνξεία ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία
πξνδηαγξαθέο

(ειεγκέλα

από

ηα

ΚΣΕΟ,

έγγξαθα

θαηαιιειόηεηαο

νρήκαηνο,

επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξωο θιηκαηηδόκελα
θιπ.), πξνϋπνζέζεηο αζθάιεηαο γηα κεηαθίλεζε καζεηώλ θαη λα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή
δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ, γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο.


Γηα ηηο παξαπάλω ππεξεζίεο δεηείηαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηεο εθδξνκήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΦΠΑ), αιιά θαη ε επηβάξπλζε αλά καζεηή.



Με ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί από ην ηαμηδηωηηθό γξαθείν απαξαηηήηωο θαη ππεύζπλε
δήιωζε όηη δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ.

Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην γξαθείν
ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ κέρξη θαη ηελ Πέκπηε 05/04/2012 θαη ώξα 13.00κ.κ.
Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνύλ 13.00κ.κ ζηηο 05/04/2012 ζην γξαθείν ηεο δηεπζύληξηαο παξνπζία
εθπξνζώπωλ ηωλ καζεηώλ, ηωλ γνλέωλ θαη ηωλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ.

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
ΜΗΣΑΚΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ
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