ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ – «ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ»
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 11, Ρόδος 85100
Τηλ. 22410 28701, 29200 fax: 22410 20151 e-mail : mail@1lyk-rodou.dod.sch.gr
Ρόδος, 19 Ιανουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ.:10
Προς: : Τουριστικά –Ταξιδιωτικά
Γραφεία (μέσω της ιστοσελίδας του 1ου
ΓΕΛ Ρόδου)
Κοινοποίηση: Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δωδεκανήσου
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετακίνηση μαθητών/τριών-συνοδών από την πόλη της
Ρόδου στο χωριό Ψίνθος και επιστροφή.
ΣΧΕΤΙΚΑ:Υ.Α. 129287/Γ2/2011(ΦΕΚ2769/τ.Β΄/02-12-2011)με θέμα «ΕκδρομέςΜετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης εντός
και εκτός της χώρας»
Το 1ο ΓΕΛ Ρόδου διοργανώνει εκπαιδευτική εκδρομή στο χωριό Ψίνθος της Ρόδου την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017.
Αριθμός μαθητών/μαθητριών 300
Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: 30
Ώρα αναχώρησης από το σχολείο: 08:00 π.μ.
Ώρα αναχώρησης από την Ψίνθο: 14:30 μ.μ.
Για την διενέργεια αυτής της μετακίνησης προβαίνουμε σε μειοδοτικό διαγωνισμό με ποιοτικά
κριτήρια και
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Τουριστικά - Ταξιδιωτικά Γραφεία με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ
να καταθέσουν προσφορά.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μόνο εγγράφως στο 1ο Γενικό Λύκειο Ρόδου – Βενετόκλειο, Κ. Παλαιολόγου 11, 85100 Ρόδος,τηλ:2241029200, 2241028701, φάξ:2241020151)

μέχρι την Δευτέρα 23/01/2017 και ώρα 10:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη:
«Προσφορά για εκπαιδευτική μετακίνηση 1ου Γενικού Λυκείου Ρόδου στην Ψίνθο» με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραλειφθεί από
το 1ο Γενικό Λύκειο Ρόδου μέχρι την Δευτέρα 23/01/2017 και ώρα 10:00.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 24/01/2017 στις 10:00.
Οι προσφορές θα πρέπει:


Να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό - Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.



Να είναι σύμφωνες με την ΥΑ 129287/Γ2/2011(ΦΕΚ2769/τ.Β΄/02-12-2011) και



Να περιλαμβάνουν και να εξασφαλίζουν ρητά τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις:

1. Αναχώρηση από τη Ρόδο την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017: 08:00 , με επιστροφή - αναχώρηση από την Ψίνθο στις: 14:30 μ.μ. και άφιξη στη Ρόδο στις 15:30 μ.μ.
2. Την κάλυψη του κόστους των συνοδών εκπαιδευτικών με δωρεάν συμμετοχή αυτών.
3. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης
4. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση η οποία να καλύπτει τα έξοδα
ατυχήματος ή ασθένειας μαθητών/τριών και συνοδών εκπαιδευτικών.
5. Την αποδοχή από το ταξιδιωτικό γραφείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης από
την πλευρά του των όρων της σύμβασης ( με μορφή εγγυητικής επιστολής ποσού που θα
καθορίσει το σχολείο κατά την υπογραφή της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού).
6. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανώτερης βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργίες, εκλογές
κ.τ.λ. ) με αλλαγή ημερομηνιών ή με επιστροφή χρημάτων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση
για το σχολείο.
7. Τα λεωφορεία που θα διατεθεί για τις μετακινήσεις να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες
από την κείμενη Ελληνική νομοθεσία προδιαγραφές, (έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο κ.τ.λ.) καθώς και τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρο οδηγό κ.λ.π.).
8. Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται το συνολικό κόστος της μετακίνησης, καθώς
και το κόστος ανά μαθητή στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι λοιπές χρεώσεις
(ΦΠΑ, κ.λ.π. ).
9. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την αξιολόγηση τους από την αρμόδια επιτροπή το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση εφόσον
δεν συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών.

Οι προσφορές που θα έχουμε θα αξιολογηθούν από επιτροπή του σχολείου μας όπως προβλέπεται από το νόμο.

