ΠΡΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ & ΤΜ ΕΡΑΤΥΡΑΣ
Το Γυμνάσιο Γαλατινής/Εράτυρας

Κοζάνης διοργανώνει εκπαιδευτική

εκδρομή στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Για
την πραγματοποίηση της εκδρομής προβαίνουμε σε μειοδοτικό διαγωνισμό με ποιοτικά
κριτήρια από εγκεκριμένα / νόμιμα τουριστικά γραφεία.
Οι προσφορές των τουριστικών γραφείων θα γίνουν με βάση τις παρακάτω
προδιαγραφές:
ΑΦΕΤΗΡΙΑ Κ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΓΑΛΑΤΙΝΗ / ΕΡΑΤΥΡΑ – ΠΑΡΚΟ

1.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
2.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ( 25 Οκτωβρίου 2019 )

3.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ: 35 - 37 και συνοδοί 5-7

4.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ:

Η

συνολική

τιμή

της

προσφοράς

(συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων συν ΦΠΑ) κατ’ άτομο.
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. Οι φάκελοι
των

προσφορών θα κατατεθούν στο σχολείο και στο γραφείο του Διευθυντή στη

Γαλατινή έως τις 21-10-2019 και ώρα 12:00μμ
Οι προσφορές θα ανοιχθούν παρουσία όλων των ενδιαφερομένων στις 21-102019 και ώρα 12:30 στο γραφείο του Διευθυντή της σχολικής μονάδος.
Η κατακύρωση θα γίνει μετά από απόφαση του συλλόγου καθηγητών και του
Διευθυντή, παρουσία εκπροσώπων των γονέων, κηδεμόνων και των μαθητών.
Σημειωτέον ότι το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής,
λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας,
χωρίς την καταβολή αποζημίωσης στο τουριστικό γραφείο.
Στην ανωτέρω προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1. Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο που να πληροί τις προδιαγραφές της
κείμενης νομοθεσίας, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας,
έμπειρους επαγγελματίες οδηγούς κλπ.
2. Το λεωφορείο πρέπει να είναι στην αποκλειστική διάθεσή μας σε όλη τη
διάρκεια της εκδρομής.
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3. Απαιτείται η παρουσία υπευθύνου του τουριστικού γραφείου καθόλη τη
διάρκεια της εκδρομής.
4. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών.
Παράδοση συμβολαίου αστικής ευθύνης τουριστικού γραφείου στην
προσφορά.
Το Γυμνάσιο Γαλατινής/ Εράτυρας διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή
διευκρίνιση σχετικά με την εκδρομή από το γραφείο που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Αξιολογικές παράμετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της εκδρομής στο
τουριστικό γραφείο:


Η γενική τιμή ανά μαθητή



Η αποκλειστική διάθεση του λεωφορείου



Η δυνατότητα του τουριστικού γραφείου να ακολουθήσει το πρόγραμμα
του σχολείου.

Τρόπος πληρωμής:
Οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της συγκέντρωσης και
καταβολής του συνολικού αντιτίμου της εκδρομής στο τουριστικό γραφείο
Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί
από το ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής.

Ο Διευθυντής
του Γυμνασίου Γαλατινής & Γυμνασιακού Παραρτήματος Εράτυρας
Παντσίδης Χρήστος, ΠΕ 03
Ταχυδρομική Διεύθυνση
50300 Γαλατινή
Ν.Κοζάνης
τηλ. & φαξ 24650 41499
e-mail: mail@gym-galatin.koz.sch.gr
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