Κέρκυρα, 07 / 02/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &
Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Οδός Κολοκοτρώνη (τέρμα)
Τηλέφωνο:2661033511, fax 26610 47203

Αριθμ. Πρωτ.:852

ΠΡΟΣ:Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

E-mail: 3gymkerk@sch.gr

ΘΕΜΑ:
« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών
3ου Γυμνασίου Κέρκυρας».
Το 3ο Γυμνάσιο Κέρκυρας σύμφωνα με την Υ.Α. 146108/Γ2/20-12-2011 'οπως ορίζεται στο ΦΕΚ 2769/2-12-2011
τεύχος Β' άρθρο 14 παρ. 1, δέχεται έως και την Τετάρτη 12-02-2014 κλειστές προσφορές για την ακόλουθη
εκπαιδευτική εκδρομή:
1) Προορισμός:

Θεσσαλονίκη

2) Ημερομηνία αναχώρησης: 13/03/2014
3) Ημερομηνία Επιστροφής: 15/03/2014
4) Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 45 μαθητές (σε δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα) και 5 συνοδοί
καθηγητές (σε μονόκλινα δωμάτια)
5) Μεταφορικό μέσο: λεωφορείο (να συμπεριλαμβάνονται και τα εισιτήρια μαθητών και συνοδών καθηγητών του
φέρι-μποτ για τη διαδρομή Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα –
Κέρκυρα). Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για
όλες τις μετακινήσεις. Προβλέπεται στάση στην Έδεσσα
και τη Βεργίνα και την Παρασκευή 14-03-2014 επίσκεψη
στο καταφύγιο της αρκούδας “Αρκτούρος” στη Φλώρινα.
6) Κατηγορία καταλύματος: 3 αστέρων ή ανώτερο στο κέντρο της Θεσ/νίκης (2 διανυκτερεύσεις & πρωινό)
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται:
1. το συνολικό κόστος της πραγματοποίησης της εκδρομής καθώς και η οικονομική επιβάρυνση ανά
μαθητή,
2. η ονομασία, η διεύθυνση του ξενοδοχείου καθώς και η κατηγορία του (ρητή αναφορά),
3. η ονομασία της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένο το ξενοδοχείο και ότι παρέχει
ασφάλιση για την περίπτωση ατυχήματος σε μαθητή,
4. η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είναι ασφαλισμένο το λεωφορείο και η οποία περιέχει ασφαλιστική
κάλυψη στους επιβαίνοντες σε περίπτωση ατυχήματος,
5. υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
6. υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο είναι σε ισχύ.
7. αντίγραφο άδειας λεωφορείου και διπλώματος οδηγού λεωφορείου
Σε περίπτωση που προσφορά ταξιδιωτικού γραφείου δεν περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία θα θεωρηθεί άκυρη.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του διευθυντή του 3ου Γυμνασίου
Κέρκυρας καθημερινά από 8:30 έως 13:00.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τετάρτη 12/02/2014 και ώρα 13:00.
Το σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια ποιοτικά και οικονομικά.

Ο Διευθυντής
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