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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ)
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αρ. 129287/10-11-2011 απόφαση της
Υφυπουργού του Υπ.Παιδείας 1.Β.Μ. & Θρησκευμάτων «Περί εκδρομώνμετακινήσεων μαθητών δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων», σας
γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει τριήμερη εκπαιδευτική
εκδρομή των μαθητών της Γ’ λυκείου (47 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές),
με προορισμό το παλαιό αρχαιολογικό μουσείο της ΑΘΗΝΑΣ (οδός
Πατησίων), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20-12-2012 σύμφωνα με το
ακόλουθο πρόγραμμα:
1. 20/12/2012: Μετάβαση από την Κόρινθο στην Αθήνα.
2. 20/12/2012: Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο (οδός Πατησίων).
3. 20/12/2012: Επίσκεψη στην Πλάκα και στο Μοναστηράκι.
4. 20/12/2012: Αναχώρηση στις 19:00 για Κόρινθο.
Τα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές
καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου σφραγισμένες
προσφορές το αργότερο έως και την 18η Δεκεμβρίου 2012 και ώρα
11:00 π.μ., οπότε και θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών από την
αρμόδια επιτροπή. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της
Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Κορινθίας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέσουν:
1. Λεωφορείο για αποκλειστική χρήση των μαθητών για τις ανάγκες της
εκδρομής καθ’ όλη τη διάρκειά της.
2. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Και να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους το συνολικό κόστος της
εκδρομής.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:










Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η
εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας
(αντίξοες καιρικές συνθήκες, εκλογές κτλ), οπότε να μετατίθεται σε
άλλη ημερομηνία.
Το λεωφορείο που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για τυχόν
μετακινήσεις τους θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από
την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές(ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ,
έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης,
ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κ.λπ.) καθώς και
να πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Θα ληφθεί σοβαρά υπ΄ όψη η
παλαιότητα των λεωφορείων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
αναφέρεται ο χρόνος πρώτης κυκλοφορίας καθώς και οι αριθμοί
κυκλοφορίας των λεωφορείων που θα διατεθούν.
Για την επιλογή της προσφοράς θα συνυπολογιστούν και στοιχεία για
το τουριστικό γραφείο που σχετίζονται με την αξιοπιστία και την εν
γένει συμπεριφορά των υπαλλήλων τους κατά τη διεξαγωγή των
εκδρομών που κατά το παρελθόν διεξήγαγαν και με άλλα σχολεία.
Επιπρόσθετες παροχές θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση των
προσφορών.
Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που συνδυάζει την ΚΑΛΥΤΕΡΗ
και ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ της εκδρομής με
την ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Αν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω, αναλυτικά, θα
θεωρείται άκυρη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Το οριστικό πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να διαφοροποιηθεί.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας.
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