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Ελευθέριο-Κορδελιό

5/12/2017

Αριθ. Πρωτ.: 341

ΠΡΟΣ: Γραφεία Γενικού Τουρισμού - HATTA

ΚΟΙΝ: α) τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτ.Θεσσαλονίκης
β) Φ.16/Αρχείο Σχολείου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για
πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής – μετακίνησης»
Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να
υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή - μετακίνηση του Σχολείου μας.
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη
Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία
τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
Μακεδονομάχων 7, ΤΚ. 563 34,
Ελευθέριο-Κορδελιό
Τηλ. 2310763632, mail: 2dimelf@sch.gr

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση: Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018,
Επιστροφή: Κυριακή 1 Απριλίου 2018
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(μαθητές / γονείς-συνοδοί / εκπαιδευτικοί)

46 ΜΑΘΗΤΕΣ, 49 ΣΥΝΟΔΟΙ, 4+1 ΕΚΠ/ΚΟΙ
Ο αριθμός ενδέχεται να διαφοροποιηθεί λίγο,
είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ τουλάχιστον 52 θέσεων
Με την προσφορά σας θα κατατεθεί υπεύθυνη
δήλωση ότι έχετε ειδικό σήμα και άδεια
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Τα λεωφορεία πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των
μαθητών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Επιπλέον τα λεωφορεία θα πρέπει να είναι στη
διάθεσή μας ανά πάσα στιγμή, εντός των
προβλεπόμενων ωραρίων των οδηγών.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α) Ξενοδοχείο: Κατηγορία 4* ή 5* στην Αθήνα
(ακριβής ονομασία και περιοχή)
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Β) Δωμάτια: Δίκλινα και τρίκλινα (ίσως και
κάποια τετράκλινα) για γονείς – μαθητές,
Μονόκλινα για εκπαιδευτικούς –
Όλα με πρωινό και ημιδιατροφή
Γ) Τα Ξενοδοχεία που θα προταθούν θα πρέπει
να συνοδεύονται από αποδεικτικό
διαθεσιμότητας
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ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(πρόγραμμα, παρακολούθηση εκδηλώσεων,
επίσκεψη χώρων, κτλ.)

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ (Βουλή των
Ελλήνων - Μουσείο Ακροπόλεως - Ακρόπολη
Αθηνών – Παλαιά Βουλή– Αττικό Πάρκο –
Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος - Θωρηκτό
«Αβέρωφ» - Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας –
Ζάππειο- Εθνικός Κήπος)
Επίσημους ξεναγούς για τους ιστορικούς –
αρχαιολογικούς χώρους που θα
επισκεφθούμε
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΝΑΙ
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ή
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*

ΝΑΙ
Η προαιρετική ασφάλιση θα καλύψει τα έξοδα
σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος με
πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπως
και επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση
ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας που θα
ματαιώσει τη συμμετοχή μαθητή ή γονέα
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ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
11:00 πμ.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018
13: 30 μμ.

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο
Ελευθερίου Κορδελιού σε κλειστό φάκελο προσωπικά ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.
Στην τελική τιμή να συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις (τελική τιμή ανά άτομο +
Φ.Π.Α).
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά
γραφεία που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους.
Αξιολόγηση προσφορών: Μετά την κατάθεση των προσφορών θα γίνει η αποσφράγισή τους
ενώπιον των γονέων και της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, η οποία θα αποτελείται από
τον Διευθυντή του Σχολείου, έναν εκπρόσωπο των γονέων που θα ταξιδέψουν και έναν
εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή, θα γίνει η επιλογή του αναδόχου.
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