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Κοζάνη 25-11-2019
Αριθμ. Πρωτ: 935
Προς
Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης
ΕΝΤΑΥΘΑ
( για ανάρτηση στην ιστοσελίδα και
ενημέρωση των ταξιδιωτικών και
τουριστικών γραφείων )

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»
Το Γυμνάσιο Λευκοπηγής Κοζάνης διοργανώνει διδακτική επίσκεψη στη
Θεσσαλονίκη την 6η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και καλεί, με βάσει την 33120/ΓΔ4/28-22017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ681/τ. Β/ 6-3-2017/ Άρθρο 4), τους ενδιαφερόμενους
(ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία και ΚΤΕΛ) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη
διαδικασία επιλογής για την μετακίνηση των μαθητών, να υποβάλουν σε σφραγισμένο
φάκελο (κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε
πρωτότυπη μορφή) την προσφορά τους μέχρι την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα
12.00΄ μ.μ. στο γραφείο της Δ/νσης του σχολείου. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο
γραφείο της Δ/νσης του σχολείου στις 12.00΄ μ.μ. της ίδιας ημέρας παρουσία της
επιτροπής των ενδιαφερομένων σύμφωνα με την εγκύκλιο 33120/ΓΔ4/28-2-2017.
Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν με τα παρακάτω στοιχεία και να πληρούν τα
παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις:
Στοιχεία:
1. Προορισμός: Θεσσαλονίκη- Βασιλικό Θέατρο
2. Ημερομηνία : Αναχώρηση :Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 , 7.30 π.μ. από το χώρο
του σχολείου –
Επιστροφή: Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα περίπου 16.10 μ.μ. στον ίδιο χώρο.
3. Μεταφορικό μέσο: ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
4. Αριθμός μαθητών : περίπου 54
5. Αριθμός συνοδών καθηγητών : 4
Κριτήρια και απαιτήσεις:
1. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.
2. Να αναφέρονται η προσφερόμενη συνολική τιμή και η τιμή κατ’ άτομο
(συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του Φ.Π.Α.).

3. Το πρακτορείο θα πρέπει να διαθέσει έμπειρους οδηγούς, τα λεωφορεία να πληρούν
τις απαιτούμενες προδιαγραφές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (δελτίο
καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ) και να είναι στην αποκλειστική διάθεση
του σχολείου για όσο χρόνο απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της επίσκεψης.
4. Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και συνοδών
εκπαιδευτικών σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
5. Να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του τουριστικού γραφείου.
6. Να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση, ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ.
Η αξιολόγηση και η επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από
πενταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από την Διευθύντρια του σχολείου, δύο
εκπαιδευτικούς του σχολείου, έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του
σχολείου και έναν εκπρόσωπο των μαθητών του σχολείου.
Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε επιπλέον γραπτή διευκρίνιση,
καθώς και της ακύρωσης της επίσκεψης, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου
αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο τουριστικό
γραφείο.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ευαγγελία Κουσκουλή ΠΕ06

