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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Από τισ 4 ή 5 Απριλίου 2016 ζωσ τισ 9 ή 10 Απριλίου 2016 επιθυμοφμε να πραγματοποιήςουμε εξαήμερη ( ή επταήμερη) 

οδική ή πενθήμερη (αεροπορική) εκπαιδευτική εκδρομή μακθτϊν τθσ Αϋκαι Βϋ Λυκείου ςε Βουδαπζςτθ, Πράγα, Νόβιςαντ ι 

Βελιγράδι (εναλλακτικά Ζαγκρεπ) . Θα ςυμμετζχουν 139   μακθτζσ και οκτϊ(8) ςυνοδοί κακθγθτζσ. Καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ Δευτζρα 22 /02/2016, 11.30 π.μ. 

Ζθτοφμε τα εξισ πακζτα προςφορϊν: 

1. Εξαιμερθ οδικι εκδρομι με τισ δυο πρϊτεσ διανυκτερεφςεισ ςτθ Βουδαπζςτθ, τισ δυο επόμενεσ ςτθν Πράγα και τθν τελευταία 

ςτο Νόβιςαντ ι Βελιγράδι (εναλλακτικά Ζαγκρεπ) 

2. Επταιμερθ οδικι εκδρομι με τισ δυο πρϊτεσ διανυκτερεφςεισ ςτθ Βουδαπζςτθ, τισ τρεισ επόμενεσ ςτθν Πράγα (με θμεριςια 

ςτο Κάρλοβυ Βάρυ) και τθν τελευταία ςτο Νόβιςαντ ι Βελιγράδι (εναλλακτικά Ζαγκρεπ) 

3. Πενκιμερθ οδικι-αεροπορικι εκδρομι με τθ μετάβαςθ ι τθν επιςτροφι αεροπορικϊσ. Αυτι θ εκδρομι κα περιλαμβάνει δυο 

διανυκτερεφςεισ ςτθν Πράγα, μία ςτθ Βουδαπζςτθ και μια ςτο Νόβιςαντ ι Βελιγράδι. 

Κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα εξισ: 

 Οι μετακινιςεισ των μακθτϊν να γίνονται με λεωφορεία που πλθροφν τισ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ μετακίνθςθσ, 

βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ:  δυο ζμπειροι οδθγοί, ςφγχρονο λεωφορείο με πιςτοποιθτικό τεχνικοφ ελζγχου κ.λ.π   

 Μεταφορικό μζςο επί εικοςιτετραϊρου βάςεωσ ςε περίπτωςθ  ανάγκθσ. 

 Αεροπορικά ειςιτιρια με πτιςθ κακοριςμζνθ(για τθν περίπτωςθ οδικισ-αεροπορικισ εκδρομισ) 

 Τποχρεωτικι αςφάλιςθ αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 Προαιρετικι ιατροφαρμακευτικι αςφάλιςθ κάλυψθσ εξόδων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκενείασ. 

 Ξενοδοχείο  για τισ αντίςτοιχεσ διανυκτερεφςεισ( πζντε για το πρϊτο πακζτο, ζξι για το δεφτερο πακζτο, τζςςερισ για 

το τρίτο πακζτο)  με θμιδιατροφι (πρόγευμα- δείπνο): 

  α) τριϊν  (3) αςτζρων , 

   β) τεςςάρων (4)  αςτζρων. 

 Σρίκλινα δωμάτια για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ. 

 Επίςθμο αρχθγό και ξεναγοφσ του γραφείου. 

 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

 Να αναφζρεται θ τελικι ςυνολικι τιμι και θ επιβάρυνςθ ανά άτομο (140  μακθτζσ και 8  κακθγθτζσ) 

 τθν τιμι να περιλαμβάνονται Φ.Π.Α. , οι φόροι αεροδρομίων, οι επίναυλοι καυςίμων κακϊσ επίςθσ και το τυχόν 

επιπλζον κόςτοσ αποςκευϊν. 
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 τθ ςφμβαςθ να αναφζρεται θ δυνατότθτα ζκδοςθσ ατομικισ απόδειξθσ για κάκε μακθτι. 

 Κατάκεςθ θμερθςίου προγράμματοσ μετακινιςεων. 

           Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει με οικονομικά και ποιοτικά κριτιρια. 
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