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Προκήρυξη   Εκδήλωσης   Ενδιαφέροντος για Διδακτική επίσκεψη στο  Ηράκλειο

Ο  Διευθυντής του  Γυμνασίου Τυμπακίου,  σύμφωνα  με την υπ' αριθμ.  2Ο883/ΓΔ4/12-Ο2-2020  (ΦΕΚ
456/τ.Β'/13-02-2020)   γπουργική  Απόφαση   για   τις   Εκδρομές   -   Μετακινήσεις   μαθητών   Δημοσίων   και
Ιδιωτικών   σχολείων   Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης   εντός   και    εκτός   της   χώρας,   προκηρύσσει   την
εκδήλωση  ενδιαφέροντος  από  τα  Ταξιδιωτικά  Γραφεία για την πραγματοποίηση  διδακτικής  επίσκεψης  δύο
τμημάτων της Α '  Γυμνασι'ου του σχολείου, στις 13.Ο4.2Ο22 ημέρα Τετάρτη, αrτο  Ηράκλειο.

[g±±μά  χαρακτnοιαΓrικά τnc  εκδροι±ής
•     Προβλέπεται να συμμετάσχουν  (36)   μαθητές  και  (3) συνοδοί  καθηγητές.
•     Μετάβαση τυμπάκι -Ηράκλειο,  οδικώς.
•     ΤουριαΓτικά  λεωφορεία  με  κλιματισμό,.τα  οποία  Θα  πρέπει  να  διαθέτουν  όλες  τις  προβλεπόμενες  από

την   κείμενη   νομοθεσία   προδιαγραφές   και   να  πληρούν   όλες   τις   προύποθέσεις   ασφάλειας   για   τη

μετακίνηση μαθητών.
•     γποχρεωτική  Ασφάλιση  Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει  η κείμενη νομοθεσία, καθώς  και  πρόσθετη

ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος  ή ασθένειας  μαθητή  ή  συνοδού  καθηγητή  και  μεταφορά  του,  εάν
παραστεί ανάγκη.

Πρόγραμμα εκδρομής
8:15        Αναχώρησηαπό τοχώρο τουσχολείου

9:45         Επίσκεψη -ξενάγηση οτο Αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου

12:00       Επίσκεψη στην    έκθεση του Αρχαιολογικού μουσείου Ηρακλείου με θέμα τα νομίσματα

1.2:40        Αναχώρηση για το τυμπάκι

14:10        Άφιξη πο σχολείο μας

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται  η τελική  συνολική τιμή  με  ΦΠΑ της εκδρομής.



Με την προσφορά Θα  κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως  και  υπεύθυνη δήλωση ότι
διαθέτει  το  ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει  να βρίσκεται σε ισχύ.

Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς Θα υπάρχει  απαραιτήτως CD με την προσφορά σε  ηλεκτρονική

μορφή (.dοc, dοcχ, .ρdf  ή .rtf)  ώστε να είναι  εύκολη η ανάρτησή της οΓτο διαδίκτυο.
Τα  ενδιαφερόμενα  πρακτορεία  καλούνται  να  υποβάλουν  οτη  Διεύθυνση  του  Σχολείου  (LΜΕ±=

ΔΔ4Ε±ΜΕΚΩΔ±Δ±±±Q)σφραγισμένεςπροσφορέςσεκλειστούcφακέλους,τοαργότερομέχριτηνΔειπέρα
Ο4.Ο4.2Ο22      και   ώρα   13:ΟΟ   που  Θα  περιγράφουν  αναλυτικά  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  και  τις
επιπλέον  ενδεχόμενες   βελτιωτικές  προτάσεις  και   Θα  είναι   σύμφωνες  με  την  γ.Α.   20883/ΓΔ4  /ΦΕΚ
456/Β/13-02-2020  και  τη  σχετική  νομοθεσία.  Η  αξιολόγηση  των προσφορών Θα  γίνει  από  την αρμόδια
Επιτροπή  την   Δευτέρα   Ο4.Ο4.2Ο22      και   ώρα   13:2Ο   οrτο   Γραφείο  του  Διευθυντή  του  Γυμνασίου
Τυμπακίου.


