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ΠΡΟΣ:

         
ΘΕΜΑ:  «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΣΤΟ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΧΩΡΟ και ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ
ΣΧΕΤ : Υ.Α 19287/10-11-2011 του πρώην ΥΠΔΒΜΘ (ΦΕΚ 2769/02-12-2011 τ.Β’)

Η Διεύθυνση του  Γυμνασίου  Ακράτας  προκηρύσσει  εκδήλωση  ενδιαφέροντος με  κλειστές
προσφορές, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Υπουργική Απόφαση, για τη διοργάνωση και παροχή
υπηρεσιών μετακίνησης στο  πλαίσιο  της  διδακτικής  επίσκεψης  στο  αρχαιολογικό  χώρο και  στο
μουσείο του κάστρου ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ στην Ηλεία την Πέμπτη 09-02-2017.
Α. Στοιχεία επίσκεψης :

Αριθμός μαθητών : Τριάντα (30)
Συνοδοί καθηγητές : Δύο (02)
Προορισμός : Ηλεία, αρχαιολογικός χώρος και μουσείο του κάστρου ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ
Μεταφορικό μέσο : Λεωφορείο
Ενδεικτικό πρόγραμμα :  
08.30 : Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Ακράτας 
11.15 : Άφιξη στο ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ
13.00 : Αναχώρηση από το ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ
14.00 : Άφιξη στην Πάτρα, γεύμα
15.00 : Αναχώρηση από την Πάτρα
17.00 : Άφιξη στο Γυμνάσιο Ακράτας

B. Απαιτούμενοι όροι προσφοράς:
1) Οι  θέσεις  του  λεωφορείου  να  επαρκούν  για  τη  μεταφορά  των  μαθητών  και  των  συνοδών
καθηγητών.
2) Το  λεωφορείο  θα  πρέπει  να  διαθέτει  όλες  τις  απαιτούμενες  από  την  κείμενη  νομοθεσία
προδιαγραφές, δηλαδή:
 έλεγχο ΚΤΕΟ
 άδεια κυκλοφορίας
 επαγγελματική άδεια οδήγησης 
 ασφάλεια 

3) Ο  διοργανωτής  (Γραφείο  Ταξιδιού)  αναλαμβάνει  την  υποχρεωτική  ασφάλεια  αστικής
επαγγελματικής  ευθύνης  καθώς  και  την  ασφάλεια  που  θα  καλύπτει  τα  έξοδα  σε  περίπτωση
ατυχήματος ή ασθενείας για τους μαθητές και συνοδούς καθηγητές.
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Γ. Περιεχόμενα προσφοράς :
1) Συνολικό κόστος της εκδρομής με ΦΠΑ (στο συνολικό κόστος θα περιλαμβάνεται η ασφάλεια
αστικής επαγγελματικής ευθύνης, η ασφάλεια ατυχήματος ή ασθενείας καθώς και τα διόδια)
2) Συνολικό κόστος ανά άτομο
3) Υπεύθυνη δήλωση για την καταλληλότητα του λεωφορείου (ή φωτοτυπία του δελτίου 
καταλληλότητας)
4) Άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου
5) Δελτίο Ελέγχου ΚΤΕΟ του λεωφορείου σε ισχύ
6) Ασφαλιστήριο του λεωφορείου σε ισχύ
7) Επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας (το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ)
8) Βεβαίωση υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης διοργανωτή.
9) Αναγραφή της παλαιότητας του λεωφορείου.
Αν  κάτι  από τα παραπάνω δεν αναφέρεται  με  σαφήνεια στην προσφορά μπορεί  να θεωρηθεί
άκυρη.

Δ. Άλλοι όροι :
1) Το λεωφορείο θα κινείται σύμφωνα με τις εντολές του αρχηγού της εκδρομής και βάσει του
προγράμματος. 
2) Σε περίπτωση που η εκδρομή δε θα πραγματοποιηθεί λόγω ανωτέρας βίας ή έλλειψη εγκρίσεως
μετακίνησης δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση για το σχολείο.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι πριν από την αναχώρηση θα ζητηθεί από την τροχαία να κάνει
τον απαραίτητο έλεγχο.  

Καλούνται :
οι  ενδιαφερόμενοι  να  καταθέσουν  ή  να  αποστείλουν  σε  κλειστούς  φακέλους τις  έντυπες

προσφορές τους (μαζί με τα ζητούμενα δικαιολογητικά)  μέχρι τις 12:00 της 2ης Φεβρουαρίου 2017
στο Γυμνάσιο Ακράτας.

Θα  επιλεχθεί  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά  σε  σχέση  με  τις
παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
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