ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ
ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Το ΓΕΛ Ρίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με την 129287/Γ2/2011 απόφαση του ΥΠΑΙΘ
(ΦΕΚ 2769/02-12-2011, άρθρο 14)για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου στη
Θεσσαλονίκη.
Η πενθήμερη εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 14/12/2015 έως και την Παρασκευή
18/12/2015 και θα λάβουν μέρος 52 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές.
Το ενδεικτικό πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής
Δευτέρα 14-12-2015 :
ΡΙΟ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τρίτη 15-12-2015 :
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τετάρτη 16-12-2015 :
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΒΕΡΓΙΝΑ-ΕΔΕΣΣΑ
Πέμπτη 17-12-2015:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παρασκευή 18-12-2015 :
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΡΙΟ
ΔΙΑΜΟΝΗ
Το ξενοδοχείο (για τις τέσσερις διανυκτερεύσεις) να βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης και να
είναι 3 ή 4 αστέρων (επίσημος χαρακτηρισμός ΕΟΤ). Απαιτείται να υποβληθεί στο φάκελο της προσφοράς
ενημερωτικό έντυπο του ξενοδοχείου ή η διεύθυνση της ιστοσελίδας του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει
αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό.
Η διαμονή των μαθητών στο ξενοδοχείο θα γίνει σε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια και των
συνοδών καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια κατά προτίμηση στον ίδιο όροφο.
Σε όλα τα μέλη της εκδρομής θα προσφέρεται πρωινό από το ξενοδοχείο.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Απαιτείται ένα λεωφορείο 55- 60 θέσεων
Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό
τελευταίου τεχνικού ελέγχου, παλαιότητα κ. α).
Ο διοργανωτής ( Γραφείο Ταξιδιού) αναλαμβάνει την υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία και την πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη των συμμετεχόντων που θα καλύπτει τα έξοδά
τους σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Στην κλειστή προσφορά τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:
1) Στην προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κόστος της εκδρομής με το ΦΠΑ και το κόστος ανά μαθητή.
2) Υπεύθυνη δήλωση ότι το λεωφορείο (να αναγράφονται οι πινακίδες και ο αριθμός θέσεων) πληροί όλους
τους όρους ασφάλειας και διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό
τελευταίου ελέγχου, αναφορά παλαιότητας κ. α).
3) Επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα προσκομιστούν ασφαλιστήρια συμβόλαια του
λεωφορείου και φωτοτυπίες της άδειας κυκλοφορίας, του δελτίου ελέγχου από το ΚΤΕΟ και φωτοτυπία του
δελτίου καταλληλότητας.
Εάν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω αναλυτικά θα θεωρείται άκυρη.
Το λεωφορείο θα κινείται σύμφωνα με τις εντολές του αρχηγού της εκδρομής και βάσει προγράμματος.
Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου
μέχρι την Παρασκευή 23/10/2015 και ώρα 12:00, σε κλειστούς φακέλους που θα φέρουν εντύπως ή με
σφραγίδα τα στοιχεία του προσφέροντος και με την ένδειξη "προσφορά για τη μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη"
Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές.
Η διάνοιξη των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα γίνει την 23/10/2015 και ώρα 12:15 στο
γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Ρίου. Θα επιλεγεί η καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια οικονομικά,
ποιοτικά, ασφάλειας. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της επίσκεψης, λόγω μη συμπλήρωσης του
αριθμού μαθητών, μη έγκρισης της μετακίνησης ή λόγω άλλης σοβαρής αιτίας (απεργιών, κακοκαιρίας) χωρίς
αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου.
Ο Διευθυντής
Μενούνος Βασίλειος

