ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ
GOTTFRIED-KELLER-STR. 11
30655
HANNOVER
TEL/FAX: 0511 / 62 32 49
e-mail: hannover@sch.gr
Αννόβερο, 11-02-2016
Αρ. Πρωτ.: 20
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση πολυήμερης
εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης του Ελληνικού Λυκείου Αννοβέρου στην Πράγα
Ο Αν. Διευθυντής του Ελληνικού Λυκείου Αννοβέρου σε εφαρμογή της Υ.Α.
129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-12-2011) καλεί τους ενδιαφερόμενους ταξιδιωτικούς
πράκτορες να υποβάλουν γραπτές προσφορές σε κλειστό φάκελο μέχρι την Παρασκευή 19-022016 και ώρα 12:00, στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου για τη διοργάνωση της
πολυήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξης του Σχολείου.
1. Χρονικό διάστημα: από Δευτέρα 04-04-2016 έως Σάββατο 16-04-2016 (επιθυμητό
διάστημα 11-04-2016 έως 16-04-2016.
2. Διάρκεια: 5/6 ημέρες (4/5 διανυκτερεύσεις).
3. Προορισμός: Πράγα.
4. Μετάβαση-Επιστροφή: αεροπορικώς/σιδηροδρομικώς.
5. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: δέκα (10) μαθητές (5 κορίτσια και 5 αγόρια)
και δύο (2) συνοδοί εκπαιδευτικοί.
6. Κατάλυμα: ξενοδεχείο τουλάχιστον 3* (με ρητή αναφορά στην επωνυμία του) με
πρωινό καθημερινά, σε κεντρική περιοχή της πόλης, σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για
τους μαθητές και μονόκλινα για τους εκπαιδευτικούς.
Η προσφορά επιπλέον θα πρέπει να περιέχει και να διασφαλίζει τα παρακάτω:
 Συνολική τιμή της εκδρομής.
 Τελική οικονομική επιβάρυνση για κάθε μαθητή.
 Πρόγραμμα επισκέψεων και ξεναγήσεων σε αξιοθέατα της πόλης.
 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς
και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας μαθητού ή
συνοδού εκπαιδευτικού.
 Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του
συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το
Σχολείο).
 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας.

Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις επιπλέον
ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις, ενώ θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ
2769/τ. Β΄/02-12-2011) και τη σχετική νομοθεσία.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την Παρασκευή 19-02-2016
και ώρα 13:00 στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση κατοχής του ειδικού
σήματος λειτουργίας τουριστικού πρακτορείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
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