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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
Ο Διευθυντής του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα
ταξιδιωτικά γραφεία για τη µετακίνηση µαθητών και συνοδών καθηγητών µε λεωφορείο από το σχολείο σε
χώρους εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος στους νομούς Ρεθύμνης και Χανίων σύµφωνα µε την Υ.Α.
129287/Γ2/10-11-2011., την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016.
Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 130
Αριθμός συνοδών καθηγητών: 8
Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης έχει καθοριστεί ως εξής:
Αναχώρηση από το σχολείο στις 08:30 – Επίσκεψη στους τάφους των Βενιζέλων – Μονή
Τσαγκαρόλων – Λιμάνι Χανίων – Θέρισο – Ρέθυμνο - Επιστροφή στο σχολείο στις 19.00
Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (να
έχει ελεγχθεί από το ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένο με τα απαιτούμενα έγγραφα καταλληλότητας οχήματος,
την επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, κλιματιζόμενο κλπ.), καθώς και να
πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας (ζώνες ασφάλειας, έμπειροι οδηγοί κλπ.). Για τις παραπάνω
υπηρεσίες ζητείται το συνολικό κόστος της εκδρομής, καθώς και το κόστος ανά μαθητή,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου σφραγισμένες
προσφορές το αργότερο μέχρι και τη Παρασκευή 01-04-2016 και ώρα 12:30. Οι προσφορές θα
περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-112011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) και τη σχετική νομοθεσία.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 01-04-2016 και ώρα 13:00 από την αρμόδια
Επιτροπή, στο Γραφείο της Διεύθυνσης του ΠΓΗ Ηρακλείου.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση κατοχής του ειδικού σήματος
λειτουργίας τουριστικού πρακτορείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Επιπλέον, στον φάκελο της
προσφοράς θα υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή PDF), ώστε να
είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο.
Ο Διευθυντής
Καρτσωνάκης Εμμανουήλ

