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Ημερομηνία: 14-2-2017
Αρ. Πρωτ.: 149

Tαχ. Δ/νση :ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ταχ. Κώδ.: 31082
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς
για πενταήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη
(Με βάση το ΦΕΚ 4227 /28-12-2016)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Τόπος μετακίνησης : Θεσσαλονίκη
Ημερομηνίας αναχώρησης: 30-3-2017
Ημερομηνίας επιστροφής : 3-4-2017
Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών : 19

Τάξη: Γ’ Λυκείου

Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών: 2
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Πέμπτη : 30/3/2017
8:30 Αναχώρηση από Βασιλική με προορισμό τη Θεσσαλονίκη
10:30 Στάση στα Ιωάννινα
11:00 αναχώρηση για Θεσσαλονίκη
16:00 άφιξη στη Θεσσαλονίκη
Παρασκευή : 31/3/2017
9.30: αναχώρηση για το Αρχαιολογικό Μουσείο
12:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο
18.00 : Αναχώρηση για το Εμπορικό κέντρο « Κόσμος »
23:30 επιστροφή στο ξενοδοχείο
Σάββατο: 1/4/2017
10:00 αναχώρηση για τα κάστρα της Θεσσαλονίκης
15:30 άφιξη στο ξενοδοχείο
Κυριακή: 2/4/2017
Δευτέρα: 3/4/2017

9:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Βεργίνα
11:00 Άφιξη στη Βεργίνα και ξενάγηση στο μουσείο.
15:00 Αναχώρηση για Γιάννενα
17:00 Άφιξη στα Γιάννενα
18:30 Αναχώρηση και επιστροφή Λευκάδα
21:30 Άφιξη στο σχολείο στη Βασιλική

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
1.

Σαφή αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.

2.

Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται

3.

Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης
εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας (Με βάση το ΦΕΚ 4227/28-12-2016

4.

Υποχρεωτική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή.

5.

Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

6.

Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ.

7.

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει
ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

8.

Απαραίτητη προϋπόθεση το ξενοδοχείο να είναι στο κέντρο της πόλης. Να γίνεται αναφορά στο
όνομα την κατηγορία του και την δυναμικότητα των δωματίων του.

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα
αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική εταιρία στο Διευθυντή του
Σχολείου στη Βασιλική Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 14/3/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Οι φάκελοι
θα ανοιχτούν την Τρίτη 14/3/2017 και ώρα 10:30 π.μ.

Ο Διευθυντής του σχολείου

Μήτσουρας Αθανάσιος
(ΠΕ 16)

