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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς
για μονοήμερη/πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή-μετακίνης

Σας γνωρίζουμε ότι το Γυμνάσιο Μελίτης Προτίθεται να πραγματοποιήσει τετραήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο και την
Αθήνα από τις 04/04/2020 μέχρι τις 07/04/2020. Πλήθος διανυκτερεύσεων τρεις (3), εκ των οποίων 1 στο Ναύπλιο και
2 στην Αθήνα.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Τόπος μετακίνησης : Ναύπλιο-Αθήνα
Ημερομηνίας αναχώρησης 4/4/2020 Ώρα αναχώρησης : 7:30 π.μ. (από τον χώρο του σχολείου)
Ημερομηνίας επιστροφής 7/4/2020 Ώρα επιστροφής : 22:00 μ.μ. (στον ίδιο χώρο)
Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών 20-24 Τάξη : Γ΄
Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών : 2
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Σάββατο 4/4/2020: Αναχώρηση στις 7:30 π.μ. από τον χώρο του σχολείου με προορισμό το Ναύπλιο με
ενδιάμεσες στάσεις στα Ιωάννινα και την Πάτρα. Διανυκτέρευση στο Ναύπλιο
Κυριακή 5/4/2020: Περιήγηση στην πόλη του Ναυπλίου, την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας,
επίσκεψη στο Παλαμήδι, την Αρχαία Επίδαυρο και τις Μυκήνες. Αναχώρηση. Παρακολούθηση
θεατρικής παράστασης και διανυκτέρευση στην Αθήνα.
Δευτέρα 6/4/2020: Επίσκεψη στην Ακρόπολη, το Μουσείο της Ακρόπολης, περιήγηση στα αξιοθέατα της
Αθήνας, την Πλάκα, τη Βουλή κ.λ.π. Διανυκτέρευση.
Τρίτη 7/4/2020: Επίσκεψη στο ίδρυμα «Σ.Νιάρχος», αναχώρηση για τη Φλώρινα με ενδιάμεσες στάσεις.
Άφιξη στις 22:00 μ.μ.

Στο πλήρες πρόγραμμα και στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό που θα υπογραφεί με το Ταξιδιωτικό γραφείο,
που θα επιλεγεί, θα συμπεριληφθούν και οι αναλυτικοί όροι της εκδρομής.
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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. Ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων, μία διανυκτέρευση στο Ναύπλιο και 2 στην Αθήνα, με ημιδιατροφή ή
χωρίς ημιδιατροφή.
3. Ξεναγός (Επίδαυρος, Μυκήνες, Παρθενώνας, Μουσείο Ακρόπολης).
4. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων).
5. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και ευθύνης διοργανωτή.
6. Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας
7. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Δυνατότητα έκδοσης ατομικών αποδείξεων για κάθε
ενδιαφερόμενο μαθητή
8. Λεωφορείο σε άρτια κατάσταση, διαθέσιμο σ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
9. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ.
10. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
11. Τα δωμάτια των συνοδών να είναι μονόκλινα
12. Επιθυμητό θα ήταν όλα τα δωμάτια να βρίσκονται στον ίδιο όροφο.

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα
αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα
γίνει με ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο,
στη Διεύθυνση του Γυμνασίου Μελίτης Φλώρινας (Μελίτη Φλώρινας), το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 13
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 .

Η Διευθύντρια του σχολείου

Χρυσοχοΐδου Ιωάννα ΠΕ 02

-2-

