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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΡΕΣΠΑ 15 ΕΩΣ 17-4- 2016
Η ∆ιεύθυνση του 1ου Γυµνασίου Πατρών καλεί τους ταξιδιωτικούς
πράκτορες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν στο Γραφείο του ∆ιευθυντή
του Σχολείου, µέχρι την 18-3-2016 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 (3) τριήµερης εκπαιδευτικής εκδροµής στο
πλαίσιο εκπόνησης πολιτιστικού προγράµµατος µε τα παρακάτω στοιχεία:
1. Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί από Παρασκευή 15-4 έως 17/4/2016
Κυριακή. Ο αριθµός συµµετεχόντων µαθητών και εκπαιδευτικών είναι
περίπου άτοµα (31+-2 µαθητές και 2 ή 3 εκπαιδευτικοί)
2. Το πρόγραµµα της εκδροµής διαµορφώνεται περίπου ως εξής :
Παρασκευή

15/4/2016 07.30 αναχώρηση από το σχολείο. Ενδιάµεση

στάση στην Αµφιλοχία. άφιξη στην Καστοριά στο ξενοδοχείο µετά το
µεσηµέρι µ.µ 2η µέρα Θεσσαλονίκη, 3η µέρα επίσκεψη Πρέσπες και
επιστροφή Πάτρα

Η διαµονή θα πραγµατοποιηθεί σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων µε πρωινό,
στο κέντρο της πόλης, αρκεί να έχει λογική τιµή. Ως µεταφορικά µέσα θα
χρησιµοποιηθούν ένα (1) λεωφορείο που θα πρέπει να πληροί τους από το
νόµο προβλεπόµενους όρους ασφαλείας. Τo λεωφορείo οφείλει να είναι
στη διάθεση του αρχηγού της εκδροµής και να µετακινείται σύµφωνα
µε τις ιδιαίτερες ανάγκες της εκδροµής και τις εντολές του αρχηγού.
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. Μαζί µε την
προσφορά και στον ίδιο φάκελο µε αυτή, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο θα
καταθέτει

απαραιτήτως

και

φωτοαντίγραφο

του

ειδικού

σήµατος

λειτουργίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφει ότι αυτό
βρίσκεται σε ισχύ και πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας. Οι
προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο σε 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 δε θα γίνεται δεκτή.
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