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Νέα Καλλίστη Ροδόπης
691 50
κ. Ιωάννης Στρούμπας
2535021203
2535021295
mail@gym-n-kallist.rod.sch.gr

Νέα Καλλίστη, 5-3-2020

ΠΡΟΣ:
Νομίμως Ενδιαφερόμενους
διά της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης
Κοινοποίηση:

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Νέας Καλλίστης, με προορισμό την
Καβάλα και τους Φιλίππους Καβάλας, την Τετάρτη 29/4/2020.
Καλούνται οι νομίμως ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο σχολείο μας τις προσφορές τους, σύμφωνα
με όσα σημειώνονται ακολούθως. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν κλειστές στη Διεύθυνση του σχολείου
ή να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο ιμέιλ του σχολείου, με το αρχείο της προσφοράς να προστατεύεται
απαραιτήτως από κωδικό, ο οποίος θα μας γνωστοποιηθεί από τον κάθε νομίμως ενδιαφερόμενο μόνο
έπειτα από την παρέλευση του χρόνου για την κατάθεση των προσφορών.
Τετάρτη 29/4/2020
Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Νέας Καλλίστης:
8:30΄ π.μ.
Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο των
Φιλίππων Καβάλας.
Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Μετάβαση στην Καβάλα.
16:00΄: Αναχώρηση από Καβάλα για την
επιστροφή.
Μεταφορά των μαθητών στους οικισμούς της
κατοικίας τους (Φανάρι, Γλυφάδα, Πόρπη, Νέα
Καλλίστη, Σάλπη, Παλαιά Καλλίστη, Μελέτη) –
Λήξη της Εκδρομής.

Β

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Καβάλα – Φίλιπποι Καβάλας.

Γ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(ΜΑΘΗΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ)

20 μαθητές,
4 καθηγητές.

Δ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ
(τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές)

Λεωφορείο.

Ε

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΟΧΙ.

ΣΤ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(Παρακολούθηση Εκδηλώσεων,
Επίσκεψη χώρων κ.τ.λ.)

Κάλυψη των μετακινήσεων σύμφωνα με το
πρόγραμμα της εκδρομής.

Ζ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης.

Η

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ατυχήματος ή
Ασθενείας για μαθητές και συνοδούς
εκπαιδευτικούς.

Θ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρασκευή 13/3/2020, ώρα 14:00΄.

Εφιστούμε, επίσης, την προσοχή των νομίμως ενδιαφερόμενων στα παρακάτω:
1. Η οδική μεταφορά και οι περιηγήσεις των μαθητών πρέπει να γίνουν με πολυτελές λεωφορείο,
επιλεγμένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και, κατά προτίμηση αλλά όχι κατ’ ανάγκη,
προσαρμοσμένο στον αριθμό των συμμετεχόντων στην εκδρομή.
2. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από τους νομίμως ενδιαφερόμενους απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση
ότι διαθέτουν σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Κατατίθεται επίσης η υποχρεωτική
ασφάλιση. Εφόσον προσφέρεται από τους ενδιαφερόμενους, κατατίθεται και η προαιρετική ασφάλιση.
3. Η προαιρετική «Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ατυχήματος ή Ασθενείας» δεν αποτελεί προαπαιτούμενο,
εφόσον όμως κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς, θα αξιολογηθεί ως ποιοτικό κριτήριο.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διαμορφώσουν την προσφορά τους εξετάζοντας χωριστά τις
ακόλουθες δύο περιπτώσεις: α) τελική προσφορά χωρίς τη συμπερίληψη της προαιρετικής
ασφάλισης, β) τελική προσφορά με συμπερίληψη της προαιρετικής ασφάλισης.
4. Η «πλέον συμφέρουσα προσφορά» (ΦΕΚ 456, τχ.Β΄ / 13-2-2020, άρθρο 13) αξιολογείται σύμφωνα με τις
ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες των συμμετεχόντων στην εκδρομή.
5. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής από παράγοντες εξωτερικούς της σχολικής μονάδας (π.χ.
ακύρωση εκδρομών από την ελληνική πολιτεία λόγω κορονοϊού), η σχολική μονάδα δεν υπόκειται σε
καμία περαιτέρω δέσμευση.
6. Η κατάθεση προσφοράς από τους νομίμως ενδιαφερόμενους συνιστά αποδοχή των παραπάνω.
Η μη πληρότητα του Κλειστού Φακέλου προσφοράς αποτελεί αιτία απόρριψης του υποψηφίου
Αναδόχου.
Ο Διευθυντής

Ιωάννης Στρούμπας
Φιλόλογος

