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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
[ανακοινοποίηςη ςτο ορθό με αλλαγή ημερομηνίασ]
ασ ενημερϊνουμε ότι το ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΛΕΙΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ επιθυμεί να πραγματοποιήςει εκδρομή
ςτην Κζρκυρα για 04 ημζρεσ και 03 διανυκτερεφςεισ, ςυγκεκριμζνα από τισ 16/03/2018 ζωσ και
19/03/2018.
Παρακαλϊ να μασ αποςτείλετε προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ζωσ τισ 07/02/2018 και ϊρα
12:00 π.μ. ςτην Δ/νςη του Γυμναςίου Κλεινϊν Φλϊρινασ για ςυνολικά 26 μαθητζσ περίπου με
αυξομείωςη 2,3 μαθητζσ και 3 καθηγητζσ ςυνοδοφσ.
Σόποσ μετακίνηςησ: Κζρκυρα
Αριθμόσ ςυμμετεχόντων μαθητϊν: 26
Αγόρια: 11
Κορίτςια: 15
Αριθμόσ ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν: 3
. Αναχϊρηςη ςτισ 16/03/2018 ημζρα Παραςκευή ςτισ 8:30 πμ από το Γυμνάςιο Κλεινϊν Φλϊρινασ.
. Επιςτροφή ςτισ 19/03/2018 ημζρα Δευτζρα και άφιξη ςτισ 20:00 μμ ςτο Γυμνάςιο Κλεινϊν
Φλϊρινασ.
. Σρεισ (3) διανυκτερεφςεισ.
. ο πλήρεσ πρόγραμμα και οι αναλυτικοί όροι τησ εκδρομήσ θα ςυμπεριληφθοφν ςτο Ιδιωτικό
ςυμφωνητικό που θα υπογραφεί με το Σαξιδιωτικό Γραφείο που θα επιλεγεί.
ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΡΟΦΟΡΑ
1. Ξενοδοχείο κατηγορίασ 4 αςτζρων ςε κεντρική τοποθεςία τησ Κζρκυρασ με ημιδιατροφή (πρωινό
και ζνα γεφμα ή δείπνο).

2. Λοιπζσ υπηρεςίεσ που παρζχονται (παρακολοφθηςη εκδηλϊςεων, επιςκζψεισ χϊρων, κλπ).
3. Ξεναγόσ
4. Λεωφορείο ςφγχρονο ςε άρτια κατάςταςη, διαθζςιμο ςε όλη τη διάρκεια τησ εκδρομήσ.
5. αφή αναφορά του μεταφορικοφ μζςου και τυχόν πρόςθετεσ προδιαγραφζσ.
6. Αςφάλεια αςτικήσ ευθφνησ και ευθφνησ διοργανωτή.
7. Αςφάλιςη που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςη ατυχήματοσ ή αςθενείασ.
8. Αναφορά τησ τελικήσ τιμήσ τησ μετακίνηςησ αλλά και του κόςτουσ ανά μαθητή
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.
9. Σο λεωφορείο θα πρζπει να πληροί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να ζχει ζγκριςη ΚΣΕΟ
10. Τπεφθυνη δήλωςη ότι διαθζτει ειδικό ςήμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.
11. Δυνατότητα ζκδοςησ ατομικϊν αποδείξεων ςε κάθε μαθητή.
12. Σα δωμάτια των ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν να είναι μονόκλινα.
13. Σα δωμάτια να βρίςκονται ςτον ίδιο όροφο.
Σο επιλεγμζνο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό ςυμφωνητικό με το ςχολείο, ςτο οποίο θα
αναφζρεται ρητά και η αςφάλεια αςτικήσ επαγγελματικήσ ευθφνησ. Η κατακφρωςη του διαγωνιςμοφ
θα γίνει με ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να καταθζςουν τισ
προςφορζσ τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτη Διεφθυνςη του Γυμναςίου Κλεινών Φλώρινασ
(Κλεινζσ Φλώρινα), μζχρι τισ 07/02/2018 ημζρα Σετάρτη και ώρα 12:00 πμ.
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