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Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για διεξαγυγή εκπαιδεςηικήρ
επίζκετηρ ζηο Θεμαηικό πάπκο «Νόηζιρ» ζηη Θεζζαλονίκη.
Σν 1ν Γπκλάζην Κνδάλεο δηνξγαλώλεη εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Θεμαηικό
πάπκο «Νόηζιρ» (Πλανηηάπιο) ζηη Θεζζαλονίκη ηην Πέμπηη 6 Φεβποςαπίος
2020 θαη θαιεί κε βάζε ηελ Εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. Φ14/132922/Δ2/4-8-2017
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (ηαμηδησηηθά θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία) πνπ επηζπκνύλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κέρξη
ηην Πέμπηη 16/1/2020 θαη ώξα 11 π.μ. ζην γξαθείν ηεο Δ/ληξηαο ηνπ 1νπ
Γπκλαζίνπ Κνδάλεο. ηελ 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.Πξννξηζκόο: ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ “ΝΟΗΙ” (ΠΛΑΝΗΣΑΡΙΟ) ΠΟΛΤΥΩΡΟ COSMOS
2.Ηκεξνκελία αλαρώξεζεο-επηζηξνθήο: Αλαρώξεζε από ην Λανγξαθηθό κνπζείν
Κνδάλεο ζηηο 8.15 ην πξσί ηεο Πέμπηηρ 06/02/2020 θαη επηζηξνθή ζην ρνιείν
καο ην αξγόηεξν ζηηο 17.00.κ.κ.
3.Μεηαθνξηθά κέζα: Οδηθή κεηαθίλεζε κε ιεσθνξείν

4.Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 76+-4 καζεηέο θαη 4 θαζεγεηέο.
5.Σν πξαθηνξείν πξέπεη λα δηαζέηεη έκπεηξν νδεγό θαη ην ιεσθνξείν λα πιεξνί ηηο
απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (δειηίν
θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΕΟ, δώλεο αζθαιείαο θιπ) θαη όσι διώποθο.
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 Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ
8.Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ παξνπζία όζσλ ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνύλ λα
παξεπξεζνύλ ηελ Πέμπηη 16/1/2020 και ώπα 11 π.μ. ζην γξαθείν ηεο Δ/ληξηαο
ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ.
9.Σν ρνιείν 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
Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ.
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