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Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υποβολισ οικονομικισ προςφοράσ
για πολυιμερθ/ εκπαιδευτικι επίςκεψθ-μετακίνθςθ ςτο εξωτερικό
(Με βάςη το άρθρο 14 τησ ΥΑ 129287/Γ2/10‐11‐2011 ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011)

Ο Δ/ντισ του 3ου Γυμναςίου Φλϊρινασ επαναπροκθρφςςει εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ, για τθν
πραγματοποίθςθ εξαιμερθσ εκπαιδευτικισ εκδρομισ τθσ Γ’ τάξθσ ςτθ Βιζννθ, ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνων
προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων ςτο διάςτθμα από 30/03/2016 μζχρι 07/04/2016 ωσ εξισ:

1. Προοριςμόσ Βιζννη.
2. Αριθμόσ μαθητϊν που θα ςυμμετάςχουν 39, (Αγόρια 17, Κορίτςια 22). Αρ. Συνοδϊν 5.
3. Μετάβαςη και επιςτροφή οδικϊσ με λεωφορείο Φλϊρινα-Βελιγράδι-Βιζννη και επιςτροφή ςτη Φλϊρινα
με τον ίδιο τρόπο, με τρείσ (3) διανυκτερεφςεισ ςτθ Βιζννθ και δφο (2) ςτο Βελιγράδι. Διάθεςη λεωφορείου
για όλη τη διάρκεια τησ εκδρομήσ και ςε οποιανδήποτε μετακίνηςη ςφμφωνα με το πρόγραμμα, χωρίσ
περιοριςμό ςτην ϊρα και ςτα χιλιόμετρα (για μετακινήςεισ ςε χϊρουσ Μουςείων, εκδηλϊςεων, θεαμάτων,
εκθζςεων και αναψυχήσ κλπ.).
5. Κατηγορία καταλφματοσ 4 αςτζρων και άνω ςτο Βελιγράδι και ςτη Βιζννη. Να ςυνυπολογιςτεί και ο
Δημοτικόσ φόροσ των ξενοδοχείων ςτη τελική τιμή προςφοράσ.
6. Οι διανυκτερεφςεισ ςτα ξενοδοχεία θα γίνουν ςε τρίκλινα δωμάτια για τουσ μαθητζσ και ςε μονόκλινα
δωμάτια για τουσ ςυνοδοφσ.
7. Οι διανυκτερεφςεισ κα γίνονται και το φαγθτό κα δίνεται εντόσ του κεντρικοφ ξενοδοχείου που κα
επιλεγεί με όλουσ τουσ μακθτζσ και τουσ ςυνοδοφσ μαηί.
8. Συνοδόσ – ξεναγόσ ςε όλη τη διάρκεια τησ εκδρομήσ.
9. Μετά την εκδρομή επιςτροφή ςτη Φλϊρινα πριν τισ 22:00 μ.μ.
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Οι προςφορζσ των ταξιδιωτικϊν γραφείων κα γίνονται δεκτζσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτο ςχολείο
που εδρεφει ςτθ δ/νςθ: Μθτρ. Αυγ. Καντιϊτθ 84, τ.κ. 53100, Φλϊρινα, το αργότερο μζχρι τθ Σετάρτθ
17/02/2016 και ϊρα 11:00 π.μ.
Σθν ίδια θμζρα ςτισ 12:00 μ.μ. κα γίνει θ αποςφράγιςθ των φακζλων και θ αξιολόγθςθ των
προςφορϊν από τθν επιτροπι.
Στισ προςφορζσ των ταξιδιωτικϊν γραφείων πρζπει να αναγράφονται:
Α) Το μεταφορικό μζςο και τυχόν πρόςθετεσ προδιαγραφζσ (ποφλμαν πολυτελείασ, ζμπειροσ οδηγόσ, κλπ)
Β) Η κατηγορία του καταλφματοσ και τι προςφζρει (Οπωςδιποτε πρωινό και γεφμα)
Γ) Λοιπζσ υπηρεςίεσ διευκόλυνςησ (παρακολοφθηςη εκδηλϊςεων, επιςκζψεισ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ,
ξεναγήςεισ-ξεναγόσ, ςυνοδόσ κλπ)
Δ)Υποχρεωτική αςφάλιςη ευθφνησ διοργανωτή ςφμφωνα με την κείμενη νομοθεςία.
Ε) Αςφάλιςη που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςη ατυχήματοσ ή αςθζνειασ (Τποχρεωτικό)
Στ) Υπεφθυνη δήλωςη ότι διαθζτει το ειδικό ςήμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.
Ζ) Τελική ςυνολική τιμή του οργανωμζνου ταξιδιοφ ςτην οποία θα περιζχονται ο ΦΠΑ και παντόσ είδουσ
φόροι (διόδια, κλπ)
Η) Επιβάρυνςη ανά μαθητή
Θ) Δυνατότητα επίδοςησ ατομικϊν αποδείξεων ςτουσ μαθητζσ
Ι) Ότι άλλο προβλζπει η Υ.Α. 2769/02-12-2011
Κ) Το επιλεγμζνο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό ςυμφωνητικό με το ςχολείο.
Είμαςτε ςτη διάθεςη ςασ για οποιαδήποτε ςυμπληρωματική πληροφορία.
Η αξιολόγηση των πποσυοπών θα γίνει με οικονομικά και ποιοτικά κπιτήπια.

Ο Διευθυντήσ του ςχολείου
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

-2-

