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(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα
προς ενημέρωση τουριστικών πρακτορείων)

ΘΕΜΑ : <<Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση
μονοήμερης μαθητικής επίσκεψης του Γυμνασίου Δάφνης στην Αθήνα (Μουσείο
Ακρόπολης, Ακρόπολη.) >>
Το Γυμνάσιο Δάφνης Καλαβρύτων διοργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη στην
Αθήνα, (Μουσείο Ακρόπολης, Ακρόπολη). Για το σκοπό αυτό η διεύθυνση καλεί
τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν κλειστή έντυπη
προσφορά για την διοργάνωση της εκδρομής με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Ημερομηνία εκδρομής: Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016.
2. Μεταφορά από Γυμνάσιο Δάφνης στην Αθήνα, στο Μουσείο Ακρόπολης,
Ακρόπολη και επιστροφή στο Γυμνάσιο Δάφνης.
3. Αριθμός συμμετεχόντων: Μαθητές 25, Συνοδοί καθηγητές: 3
4. Μεταφορά με 1 λεωφορείο (όχι διώροφο) το οποίο θα πληροί όλες τις
προδιαγραφές καταλληλότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
5. Ασφαλιστική κάλυψη αστικής-επαγγελματικής ευθύνης των συμμετεχόντων
και επιπλέον ασφάλιση κάλυψης των εξόδων των συμμετεχόντων σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 της 129287/Γ2/10-12011 απόφασης του ΥΠΔΒΜΘ (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-11)
6. Στην τελική τιμή να συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α
7. Η προσφορά να αναφέρεται σε κάθε έναν από τους παραπάνω όρους
ξεχωριστά.
8. Παρακαλούμε να μας επισυνάψετε υπεύθυνη δήλωση στην οποία να
αναφέρεται ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ,
ότι τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν πληρούν τους προβλεπόμενους από το
νόμο όρους και προϋποθέσεις καθώς και τον αριθμό των θέσεων που διαθέτουν.
9. Παρακαλούμε να μας επισυνάψετε την άδεια κυκλοφορίας, το δελτίο ελέγχου
ΚΤΕΟ και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος.
10. Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα
μετακινούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις του, όλες τις ώρες βάσει προγράμματος.
11.Ο διοργανωτής (Γραφείο ταξιδίου) αναλαμβάνει την υποχρέωση να
αναγράφει τον αριθμό θέσεων του λεωφορείου με το οποίο θα μετακινηθούν οι
μαθητές.

Επιπλέον να αναφέρεται το συνολικό κόστος και η επιβάρυνση ανά μαθητή για το
σύνολο της εκδρομής.
Το Γυμνάσιο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής χωρίς αποζημίωση του
γραφείου ταξιδίου.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016.
Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που εγγυάται την καλύτερη και ασφαλέστερη
οργάνωση της εκδρομής και θα είναι προσιτή στις τιμές.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο
φάκελο μέχρι τις 15 Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00 στο Σχολείο και στο Γραφείο
του Διευθυντή ή με ΦΑΞ στο 2692071820.
.
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