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ΠΡΟ: Κάθε
ενδιαφερόμενο

Θέμα: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ»
Τν ΓΕΛ Σεξβίσλ πξνθεξύζζεη πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην πιαίζην ηεο
πινπνίεζεο ηεηξαήκεξεο εθδξνκήο ζηελ Κέπκςπα.
Καινύληαη ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο, λα θαηαζέζνπλ
πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ππ’ αξηζ. 33120/ΓΔ4/6-3-17 απόθαζε ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο.
Οη πξνζθνξέο ησλ ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ ζα γίλνπλ κε ηα πην θάησ ζηνηρεία θαη
απαηηήζεηο
1. Πξννξηζκόο: Κέπκςπα.
2. Ηκεξνκελία: 2 Αππιλίος έωρ 5 Αππιλίος.
3. Σπλνιηθά Άηνκα: 105-112 μαθηηέρ
ςνοδοί καθηγηηέρ: 12 (δώδεκα)
4. Φξνληθή δηάξθεηα επίζθεςεο: 4 ημέπερ με 3 διανςκηεπεύζειρ
5. Τελ πξνζθεξζείζα ζπλνιηθή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ ηπρόλ θξαηήζεσλ θαη
ηνπ Φ.Π.Α.) ηηκή θαηά άηνκν
6. Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο
7. Οη θιεηζηνί θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ ζα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηεο Δηεπζύληξηαο ηνπ
Γεληθνύ Λπθείνπ Σεξβίσλ ζηηο 28-01-2020, εκέξα Τξίηε θαη ώξα 10:50 π.κ. θαη ζα
αλνηρζνύλ ηελ ίδηα κέξα θαη ώξα.
8. Η θαηαθύξσζε ζα γίλεη κεηά από απόθαζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 13, παξ.2 ηεο
ππ’ αξηζ. 33120/ΓΔ4/6-3-17 Υ.Α απνηεινύκελε από ηελ Δηεπζύληξηα ηνπ Λπθείνπ, δύν
ζπλνδνύο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο, εθπξόζσπν ηνπ Σπιιόγνπ ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ
θαη εθπξνζώπσλ ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ.
9. Τν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ή αλαβνιήο ζε άιιε εκεξνκελία ηεο
επίζθεςεο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο
ζνβαξήο αηηίαο ρσξίο απνδεκίσζε ζην ηνπξηζηηθό γξαθείν.
ηην ανωηέπω πποζθοπά θα ππέπει να πεπιλαμβάνονηαι ηα κάηωθι:
1. Πνιπηειή θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία, πνπ ζα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο (δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΤΕΟ, δώλεο αζθαιείαο, θηι). Τα ιεσθνξεία ζα
πξέπεη λα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζή καο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο.

2. Δηακνλή ζε μελνδνρείν Α΄ θαηεγνξίαο, γηα 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζε δίθιηλα ή ηξίθιηλα
δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο θαζεγεηέο (όρη BUNGALOWS). Τν
μελνδνρείν ζα πξνζθέξεη πξσηλό ζε κπνπθέ θαζεκεξηλά θαη κεηά από ζπλελλόεζε γεύκα
ή δείπλν, ζα πιεξνί όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ζσζηή δηακνλή (ζέξκαλζε, θιηκαηηζκό,
ηδηαίηεξν κπάλην, γηαηξό θ.η.ι.), δελ ζα είλαη από απηά πνπ αλνίγνπλ κόλν γηα ηηο
καζεηηθέο εθδξνκέο, ζα είλαη ζηελ δηάζεζε ησλ εθδξνκέσλ όινη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη
ηνπ, θαη νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο ζα ηαθηνπνηεζνύλ ζηνλ ίδην όξνθν.
Θα ππάξρεη ζπλνδόο εθ κέξνπο ηνπ πξαθηνξείνπ ζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ θαη ηεο
παξακνλήο ησλ εθδξνκέσλ ζηελ Κέξθπξα.
Οη μελαγήζεηο-πεξηεγήζεηο ζηελ Κέξθπξα, ζηα κνπζεία θαη ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο,
ζα γίλνπλ από επίζεκνπο ηνπηθνύο μελαγνύο
3. Δσξεάλ θάιπςε ησλ ζπλνδώλ – θαζεγεηώλ.
4. Παξάδνζε «ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζύλεο ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ» ζηελ πξνζθνξά.
5. Τν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε γξαπηή δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ
επίζθεςε από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ ζα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ.
Σπόπορ πληπωμήρ
Πποκαηαβολή: ηο 50% ηος ζςνολικού ποζού ηηρ εκδπομήρ ζε ημεπομηνία πος θα
ζςμθωνηθεί με ηο ηοςπιζηικό γπαθείο.
Εξόθληζη: ηελ επόκελε εκέξα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο. Οπνηαδήπνηε κε
εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα παξαθξαηεζεί από ην πνζό
εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο.
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