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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ- ΔΗΛΟ
6/5/2018- 8/5/2018.
Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Ευδήλου Ικαρίας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα
ταξιδιωτικά Γραφεία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την τριήμερη εκπαιδευτική
επίσκεψη των μαθητών της Γ τάξης του σχολείου στη Μύκονο/Δήλο με τα εξής
δεδομένα :
1. Προβλεπόμενος Αριθμός Συμμετεχόντων : 21 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές.
2. Προορισμός (σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα)
3. Μετάβαση με πλοίο: Εύδηλος- Μύκονος στις 6/5/2018 και
4. Επιστροφή με πλοίο: Μύκονος- Άγιος Κήρυκος 8/5/2018
5. Μεταφορικό μέσα : 1 τουριστικό λεωφορείο για μετάβαση από Άγιο Κήρυκο
στον Εύδηλο στις 24.00 την 8/5/2018 και λεωφορείο στη Μύκονο για τη μετάβαση
από το λιμάνι στο ξενοδοχείο, το γύρο του νησιού και επιστροφή και τη μετάβαση
από το ξενοδοχείο στο λιμάνι της Μυκόνου, με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές
6. Κατάλυμα: Ξενοδοχείο 3* ή 4* στην πόλη της Μυκόνου για 2 διανυκτερεύσεις
(6-7/5/2018) και πρωινό. Τα δωμάτια των μαθητών να είναι δίκλινα ή τρίκλινα και
των συνοδών καθηγητών μονόκλινα.
7.Υπηρεσίες Προσφοράς : Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Εύδηλος- Μύκονος, ΜύκονοςΆγιος Κήρυκος, Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Μύκονος- Δήλος και επιστροφή (17.00-19.30
στις 7/5/2018), ξεναγός για την επίσκεψη στη Δήλο.
8. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Επιθυμητή η δυνατότητα πρόσθετης ασφάλισης ατυχήματος
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και το προβλεπόμενο δελτίο απογραφής
και τεχνικού ελέγχου από το ΚΤΕΟ για τα λεωφορεία (Άγιος Κήρυκος-Εύδηλος,
λεωφορείο για μετακίνηση στη Μύκονο)
10. . Καταβολή του 5% του κόστους της εκδρομής με την επιστροφή, ως εγγύηση
τήρησης των όρων της συμφωνίας.

12. ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ (ΝΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ)
13. Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι, σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης
λόγω καιρού, απεργίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου πέρα από τη δική μας ευθύνη
θα φροντίσετε για ενδεχόμενη επιπλέον διαμονή με το αντίστοιχο κόστος.
14. Οι οικονομικές προσφορές παρακαλούμε να επιδοθούν από 16-04-2018 έως
Τρίτη 24/04/2018 στις 12.00 σε σφραγισμένο φάκελο δια χειρός από τα τοπικά
πρακτορεία ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά για τα γραφεία εκτός Ικαρίας,
πρωτοκολλούνται και αναγράφεται η ώρα παραλαβής. Εκπρόθεσμες προσφορές
δεν θα ληφθούν υπ’ όψη.
15. Η αποσφράγιση, ο έλεγχος, η αξιολόγηση και επιλογή του αναδόχου θα
πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 25/4/2018 και ώρα 13:30 μ.μ. από επιτροπή,
όπως ο Νόμος ορίζει.
16. Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί από τη Δ/νση του σχολείου.
17. Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός. Τυχόν
ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν γραπτά εντός δύο ημερών, όπως ο Νόμος
ορίζει. Εάν δεν υποβληθούν 3 προσφορές θα γίνει απ’ ευθείας ανάθεση.
.
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