Καστρίτσι : 22/10/2015
Αρ. Πρωτ: 2070

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε.& Δ.Ε
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση Κάτω Καστρίτσι
:
Ταχ. Κώδικας : 26504
Πληροφορίες : Πολυχρονόπουλος
Παναγιώτης
Τηλέφωνο
: 2610 995483
Fax
: 2610 995294
E-mail
: mail@lyk-kastr.ach.sch.gr

ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ:
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ,
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γλώσσα μου έδωσαν την Ελληνική»

Η Διεύθυνση του ΓΕΛ Καστριτσίου καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται να
υποβάλουν στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου, μέχρι την Τρίτη 27/10/2015 και ώρα 12:00,
έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο (σύμφωνα με την ΥΑ129287/Γ2/10.12.2011 ΦΕΚ 2769 Β
02/12/2011) για τη διοργάνωση πενθήμερης εκδρομής με τα παρακάτω στοιχεία:
1α. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 20/11/2015 έως Σάββατο 21/11/2015. Ο αριθμός
συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών είναι 30 άτομα περίπου (25 μαθητές και 4 εκπαιδευτικοί).
1 β. Το πρόγραμμα της εκδρομής διαμορφώνεται ως εξής :
Παρασκευή 20/11/2015
06.30 Αναχώρηση από το σχολείο.
Ενδιάμεση στάση στα Μέγαρα.
09.30 Άφιξη στην Αθήνα, (Χαλάνδρι, στο Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών).
Σάββατο 21/11/2015
21.00 Αναχώρηση από Αθήνα(Χαλάνδρι), ενδιάμεση στάση στην Κηφισιά, άφιξη στην Πάτρα.
1γ. Η διαμονή θα πραγματοποιηθεί σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, εντός της πόλης, στην περιοχή
του Πεδίου του Άρεως σε δωμάτια δίκλινα και τρίκλινα (όχι ράντζο το 3ο κρεβάτι).
1δ. Ως μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί ένα (1) λεωφορείο που θα πρέπει να πληροί τους από το νόμο
προβλεπόμενους όρους ασφαλείας. Το λεωφορείο οφείλει να είναι στη διάθεση της αρχηγού της
εκδρομής και οι μετακινήσεις να γίνονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της εκδρομής και τις εντολές
της αρχηγού.

2. Στην προσφορά πρέπει να συμπεριληφθούν: ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης,
πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους
συμμετέχοντες, το συνολικό κόστος και το κόστος/άτομο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3. Μαζί με την προσφορά και στον ίδιο φάκελο με αυτή, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο θα καταθέτει
απαραιτήτως φωτοαντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας (βεβαίωση συνδρομής των νομίμων
προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου) στο οποίο θα φαίνεται ότι το σήμα αυτό
βρίσκεται σε ισχύ.
4 Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο σ ε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και σε κάθε περίπτωση εντός των προαναφερθέντων χρονικών περιθωρίων.
Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση α ) τις
παρεχόμενες υπηρεσίες και β) τις ποιοτικές διαφοροποιήσεις.
Πέραν της προαναφερόμενης ημερομηνίας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή.
Ο Διευθυντής
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