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Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για διεξαγυγή εκπαιδεςηικήρ
επίζκετηρ ζηη Θεζζαλονίκη
Τν 1ν Γπκλάζην Κνδάλεο δηνξγαλώλεη εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηε
Θεζζαινλίθε ζηηο 11/12/2019

θαη θαιεί κε βάζε ηελ εγθύθιην ηνπ

ΥΠ.Π.Ε.Θ Φ14/132922/Γ2/4-8-2017 ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (ηαμηδησηηθάηνπξηζηηθά γξαθεία) πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο
λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κέρξη ηελ Γεςηέπα 25/11/2019 και ώπα
10 π.μ.ζηο Γπαθείο ηηρ Γιεςθύνηπιαρ ηος 1ος Γςμναζίος Κοζάνηρ.

Σηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ ηπρόλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΠΑ θαη κε
επηζπλαπηόκελα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη
απαηηήζεηο:
1.Πποοπιζμόρ: Θεζζαλονίκη-Βςζανηινό Μοςζείο-Πολςσώπορ Cosmos.
2.

Ζμεπομηνία

ανασώπηζηρ-επιζηποθήρ:

Ανασώπηζη

από

ηο

Λαογπαθικό Μοςζείο Κοζάνηρ ζηιρ 8.15 ηο ππυί 11/12/2019 (Σεηάπηη),
όπος θα έπθει και η Σποσαία Κοζάνηρ για έλεγσο και επιζηποθή ζηο ίδιο
ζημείο ηο απγόηεπο ζηιρ 16.00. ηο απόγεςμα.
3. Μεηαθοπικό μέζο: Οδική μεηακίνηζη με λευθοπείο, όσι διώποθο.
4.Πξνβιεπόκελνο

αξηζκόο

ζπκκεηερόλησλ:38

μαθηηέρ

+-2

και

3

καθηγηηέρ.
5. Τν Πξαθηνξείν πξέπεη λα δηαζέηεη έκπεηξν νδεγό θαη ην ιεσθνξείν λα
πιεξνί ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία
(δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΤΕΟ, δώλεο αζθάιεηαο θιπ.) θαη όρη δηώξνθν.
6.Μαδί κε ηελ πξνζθνξά, θάζε ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη
θαη ππεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη

εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν

βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
7. Να παξαδνζεί ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ.
8. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ κε ηελ παξνπζία όισλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ
πνπ επηζπκνύλ λα παξεπξεζνύλ ηελ Γεςηέπα 25/11/2019 και ώπα 10. π.μ.
ζην γξαθείν ηεο Δηεπζύληξηαο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Κνδάλεο.
9. Τν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή
δηεπθξίληζε, όπσο θαη ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε
ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ, ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο,
ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Τνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ.
Η Δηεπζύληξηα
Δξ Μαινύηα Μαξία ΠΕ05
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