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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Σο Γενικό Λφκειο Βελβεντοφ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ πολυιμερθσ εκδρομισ τθσ Γϋ Λυκείου, καλεί
κάκε ενδιαφερόμενο [τουριςτικά – ταξιδιωτικά γραφεία], να κατακζςει ι αποςτείλει κλειςτι
προςφορά, μζχρι τθν Σρίτθ, 19/11/2019 και ϊρα 12:00 το μεςθμζρι, ςτο γραφείο τθσ Δ/ντριασ του
Γενικοφ Λυκείου Βελβεντοφ. Οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν από τθν αρμόδια επιτροπι ςτο γραφείο τθσ
Δ/ντριασ, τθν ίδια θμζρα, Σρίτθ, 19/11/2019, ςτισ 13:30 το μεςθμζρι. Κριτιρια επιλογισ είναι θ πιο
οικονομικι και ποιοτικι παροχι υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ και τα υπό του
νόμου, οριηόμενα [Τπ. Αποφ.33120/ΓΔ4/06-03-2017 [Φ.Ε.Κ.) 681/τ.βϋ/06/03/2017]) «Εκδρομζσ –
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν και μακθτριϊν Δθμόςιων και ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ»]
Προοριςμόσ: Λιςςαβϊνα / Πορτογαλία, με μια θμεριςια εκδρομι ςτθν ιντρα/Καςκαίσ
/Εςτορίλ/Cabo da Roco.
Σόποσ αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ : Βελβεντό
Διάρκεια : επτά θμζρεσ [ζξι διανυκτερεφςεισ]
Χρόνοσ υλοποίθςθσ : Σο χρονικό διάςτθμα 03 Μαρτίου 2020 ζωσ 20 Μαρτίου 2020
[υμπεριλαμβανομζνου πλιρουσ αββατο- Κφριακου ςτον επταιμερο προγραμματιςμό τθσ
εκδρομισ].
υμμετζχοντεσ μακθτζσ :Είκοςι ζξι [14 Αγόρια και 12 κορίτςια]
υνοδοί : Σρεισ [03] [χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ]
Μζςο μετακίνθςθσ : Αεροπλάνο και λεωφορείο για τθ μετακίνθςθ των ςυμμετεχόντων από και προσ το
αεροδρόμιο ςτθν Ελλάδα και ςτθ Λιςςαβϊνα.
Λεωφορείο για μια θμεριςια εκδρομι.

Για τθν προτεινόμενθ αεροπορικι εταιρεία, ενθμερϊνουμε, ότι κα πρζπει να αφορά ςε τακτικό
δρομολόγιό τθσ και θ ίδια κα πρζπει να υπόκειται ςτουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ περί αεροπορικϊν
εταιρειϊν.
Σο λεωφορείο πρζπει να διακζτει τα υπό του νόμου οριηόμενα για τθν αςφαλι μεταφορά των
εκδρομζων
Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με το νομικό πλαίςιο, θ επιςτροφι των μακθτϊν ςτο Βελβεντό και
ολοκλιρωςθ τθσ εκδρομισ πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί πριν τθ 12θ π.μ. τθσ 7θσ θμζρασ.
Επίςθμο ξεναγό ςτθν ελλθνικι γλϊςςα: ςε όλα τα Μουςεία και αξιοκζατα ςφμφωνα με το λεπτομερζσ
πρόγραμμα που κα καταρτιςτεί με τον ανάδοχο.
Ξενοδοχείο : τριϊν τουλάχιςτον Αςτζρων , δίκλινα και τρίκλινα οι μακθτζσ και μονόκλινα οι ςυνοδοί,
ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, κοντά ςε ςτάςθ ΜΕΣΡΟ θ τραμ με πρωινό ςε πλιρθ μπουφζ [Η επωνυμία και
κατθγορία του ξενοδοχείου πρζπει να αναφζρεται, ρθτά, ςτθν προςφορά.]

Παρακαλοφμε ςτθν προςφορά να αναφζρεται :
1. Σιμι Με και χωρίσ ζνα γεφμα τθν θμζρα

υνοδό του γραφείου
Παράδοςθ ονομαςτικϊν αποδείξεων.
Αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ
Αςφάλεια κάλυψθσ εξόδων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ
το φάκελο προςφοράσ πρζπει να κατατεκεί και υπεφκυνθ διλωςθ διάκεςθσ ειδικοφ ςιματοσ
λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.
τθν προςφορά να αναφζρεται ρθτά το κόςτοσ τθσ εκδρομισ ςτο ςφνολο και ανά μακθτι, όπωσ
επίςθσ και αναφορικά με τον αρικμό κλινϊν ανά δωμάτιο]
Η, με λεωφορείο, μετακίνθςθ των μακθτϊν από τισ 10μ.μ. μζχρι τισ 6 π.μ. απαγορεφεται (εκτόσ εάν
πρόκειται για ςφνδεςθ με αεροπορικι μετακίνθςθ για τθν οποία ηθτείται ειδικι περί αυτοφ μνεία
ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ εκδρομισ).
Σο ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα για οποιαδιποτε γραπτι διευκρίνιςθ ςχετικά με τθν εκδρομι από
τουσ ενδιαφερόμενουσ.
Η κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ υποχρεϊνει τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθν γραπτι ςφνταξθ
ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Η Δ\ντρια
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