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(ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ)

    Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πολυήμερη  Εκδρομή στις ΗΠΑ»

    Σχετ. : 129287/Γ2/2011 Υ.Α (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-12-2012

Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει πολυήμερη εκδρομή στις ΗΠΑ.Συγκεκριμένα, από τις

17/5/2016 ή 16/5/2016   μέχρι τις 18/5/2016 στην Ν.Υόρκη και μετά  το μεσημέρι  της 18/5/2016 στο

Fayetteville  της  πολιτείας  Αρκάνσας  των  ΗΠΑ μέχρι  τις  22/5/2016  (όπου  η  διαμονή  έχει

τακτοποιηθεί) και στις22/5/2016 το μεσημέρι επιστροφή στην Ελλάδα και άφιξη στην Κομοτηνή στις

23/5/2016

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο σχολείο μας μέχρι την Παρασκευή 22/4/2016

και  ώρα 13:30 μμ.κλειστή  προσφορά (  δύο  εναλλακτικές  επιλογές  με  1  ή  2 διανυκτερεύσεις  στη

Ν.Υ.αν είναι δυνατόν η ώρα άφιξης στη Ν.Υ. να είναι πρωινή .)

A ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ενδιάμεσος σταθμός Νέα Υόρκη ΗΠΑ 

τελικός προορισμός Fayetteville 

Αρκανσας ΗΠΑ

Β

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

(ΜΑΘΗΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- ΓΟΝΕΩΝ 10 μαθητές 3 καθηγητές 4 γονείς

Γ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

(τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές)

Λεωφορείο ( mini bus) με επαρκείς θέσεις

για τη μεταφορά της ομάδας και τις

αποσκευές από και προς τα αεροδρόμια

και όλες τις ημέρες παραμονής της

ομάδας  στη Ν.Υ. 

Μεταφορά από  το αεροδρόμιο

του  Fayetteville στο πανεπιστήμιο

Αρκανσας και αντίστροφα

Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
Ξενοδοχείο  4  αστέρων  στη Ν.Υ για 1 ή 2 

διανυκτερεύσεις με πρωινό . 

Ε
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(Παρακολούθηση Εκδηλώσεων, Επίσκεψη χώρων κλπ.)

Πρόγραμμα και ξεναγό για τη Ν.Υ. 

επισκέψεις σε  Μουσεία. 

ΣΤ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΝΑΙ

Ζ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22-4-2016 στις 13:30 μμ



 Βεβαίωση  του  Ξενοδοχείου  για  την  διαθεσιμότητα  των  δωματίων  τις

ημερομηνίες της εκδρομής

 Ομαδική  –  ονομαστική  ασφάλιση  των  μαθητών  και  των  συνοδών  και

ιατροφαρμακευτική  –   νοσοκομειακή  περίθαλψη  για  κάθε  μαθητή-

συνοδό

 Ασφάλιση αστικής ευθύνης των μαθητών και συνοδών.

 Μαζί με την κλειστή προσφορά θα κατατεθεί και Υπεύθυνη Δήλωση για

Ύπαρξη Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, το οποίο είναι εν ισχύ.

 Oι προσφορές πρέπει να  κατατεθούν στο σχολείο με κλειστό φάκελο με

επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  σε πρωτότυπη μορφή,

και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η  μη  πληρότητα  του  Κλειστού  Φακέλου  προσφοράς  καθώς  και  η

τήρηση  των  προβλεπόμενων διαδικασιών αποτελεί  αίτια  απόρριψης

του υποψηφίου Αναδόχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή  ένα  μεγάλο  μέρος  της  εκδρομής  στηρίζεται  σε

χορηγίες θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι το ποσό των 15000€ περίπου Θα

δοθεί  απο  τους  χορηγούς  απευθείας  στο  πρακτορείο  κατόπιν

συννόησης  σε  χρονικό  διάστημα  έως  3  μηνών  από  την  ημέρα

κατάθεσης του τιμολογίου.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν διευκρινήσεις

Καταληκτική ημερομηνία προσφοράς

Π  αρασκευή 22  /4/2016 και ώρα 13 :30 μ.μ.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 ΡΟΔΟΠΗ         ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗ

 

           


