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Ρέθυμνο, 1-3-2016
Αρ. Πρωτ.: 59

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή της Α, Β΄ και
Γ΄ τάξης στα Χανιά
Η Διευθύντρια του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος
μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής
τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση της εκπαιδευτική εκδρομής
της Α΄,Β΄ και Γ΄ τάξης του Σχολείου.
Συγκεκριμένα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 .

Πρόγραμμα Εκδρομής:
Αναχώρηση στις 9:00 από το Ρέθυμνο
Αναχώρηση από τα Χανιά στις 18:00

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων 280 μαθητές και 11
συνοδοί καθηγητές.
Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:


Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.



Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή
ή συνοδού καθηγητή.



Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των
όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα
καθορίσει το σχολείο).



Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές κ.λ.π.)
Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να
βρίσκεται σε ισχύ.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της
εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά.
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Επί πλέον στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την
προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της
στο διαδίκτυο.

Τέλος, το Πρακτορείο οφείλει να παραδώσει δυο ημέρες πριν την αναχώρηση της
εκδρομής τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής.
Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και θα είναι
σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) και τη σχετική
νομοθεσία.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία–γραφεία να
υποβάλουν σφραγισμένες τις προσφορές τους στη Διεύθυνση του 3ου Γενικού Λυκείου
το αργότερο μέχρι και την Τέταρτη 9 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή στις 9 Μαρτίου
2016 και ώρα 14:00 στο Γραφείο της Διευθύντριας του Σχολείου.
Για πλήρη διαφάνεια, η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου και του 3ου Γενικού Λυκείου
Ρεθύμνου.
Σημείωση: Σύμφωνα με την υπ’ αρθμ.190919/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου
Παιδείας οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο σχολείο σε κλειστό φάκελο με
επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με
τηλεομοιοτυπία (fax)ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Διευθύντρια

Αναστασία Πετρακάκη
Φυσικός
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