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ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος- σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017
Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 681/ τ.Β’/06-03-17 -με τη διαδικασία των
κλειστών προσφορών που θα πληροί ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και θα περιλαμβάνει τα
εξής στοιχεία :
1. Τόπος προορισμού : ΚΠΕ Καλαμάτας –Καλαμάτα ν. Μεσσηνίας.
2. Χρόνος πραγματοποίησης : Από 19 έως 21 Απριλίου 2018.
(Αναχώρηση από Μονεμβασία Πέμπτη 19 Απριλίου 7:00 π. μ. –Διαμονή το πρώτο βράδυ στη
Μεσσήνη που καλύπτεται οικονομικά από το ΚΠΕ-Μετακίνηση την Παρασκευή 20 Απριλίου στην
Καλαμάτα και στα πεδία εργασίας που απέχουν 23 και 3 χιλιόμετρα από το ΚΠΕ- Επιστροφή στη
Μονεμβασία το Σάββατο 21 Απριλίου και ώρα 19:00 μ. μ.). Προβλεπόμενος αριθμός
συμμετεχόντων: 22 μαθητές/τριες της Β’ τάξης και 2 συνοδοί καθηγητές.
3. Μεταφορά με σύγχρονο λεωφορείο που να διαθέτει ειδικό σήμα.
4. Κατάλυμα κατηγορίας τουλάχιστον 3 αστέρων για την Παρασκευή 20 Απριλίου2018
(μία διανυκτέρευση) εντός της πόλεως της Καλαμάτας, κατά προτίμηση στο κέντρο.
5. Μετακίνηση προς και από τους χώρους πραγματοποίησης του περιβαλλοντικού
προγράμματος (όπως ορίζεται παραπάνω) και επιπλέον το Σάββατο το πρωί 21
Απριλίου 2018 επίσκεψη στην Αρχαία Μεσσήνη.
6. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.

7. Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες απαραίτητη θεωρείται η τελική συνολική τιμή του ταξιδιού και η
επιβάρυνση ανά μαθητή.
Η προσφορά να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει
ειδικό σήμα λειτουργίας ,το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ή βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων
προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου.
Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Πέμπτη 29
Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο
μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραστούν κατά τη διαδικασία αποσφράγισης και
αξιολόγησης των προσφορών (στις 13.15 μ. μ. της ίδιας ημέρας) ή να ενημερωθούν τηλεφωνικά
με ευθύνη τους εντός της επόμενης ημέρας (δηλαδή, την 30 Μαρτίου 2018 έως τις 13:00 μ.μ.). Οι
προσφορές θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του σχολείου (http://blogs.sch.gr/lykmonem/) μετά
την υπογραφή και του ιδιωτικού συμφωνητικού με το γραφείο που θα αναλάβει την εκδρομή.
Παρακαλείσθε να είστε απόλυτα ακριβείς στα προσφερόμενα (τιμή με ΦΠΑ, σφραγίδα και
πρωτότυπη υπογραφή ,κ. τ. λ. π.)
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