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ΘΕΜΑ: 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκδρομή  
Γυμνασίου Αγίου Βασιλείου Πατρών

Το σχολείο μας στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού προγράμματος που υλοποιεί,
σχεδιάζει διήμερη εκδρομή με 26 μαθητές της Β΄και Γ΄τάξης, από Τρίτη 25/4/2017
έως και Τετάρτη 26/4/2017 (μία -1- διανυκτέρευση) στην Καλαμάτα. 

Προϋποθέσεις:

 Ξενοδοχείο: Κατηγορία ξενοδοχείου 3ων ή 4ων αστέρων εντός της πόλης της
Καλαμάτας με πρωινό. Δωμάτια: απαραιτήτως δίκλινα και τρίκλινα για τους μαθητές
και 3 μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.

 Αριθμός συμμετεχόντων: 26 μαθητές και τρεις (3) συνοδοί καθηγητές.
 Προορισμός: Καλαμάτα
 Μεταφορά: Το μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι λεωφορείο, τo

οποίo πρέπει να πληροί  όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις από το νόμο.
Ενημερώνουμε πως πριν την αναχώρηση, θα ζητηθεί από το τμήμα Τροχαίας να
κάνει τον απαραίτητο έλεγχο.

 Ασφάλεια εκδρομής:  θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται  Υπεύθυνη Δήλωση
του  Πρακτορείου,  Άδεια  Κυκλοφορίας,  ο  έλεγχος  ΚΤΕΟ  και  το
Ασφαλιστήριο του οχήματος, που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετακίνηση των
μαθητών. Επίσης είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ασφάλειας αστικής ευθύνης
και η ασφάλιση όλων των μαθητών και των συνοδών που καλύπτει έξοδα
σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας.
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Υποβολή προσφορών: μέχρι και την Πέμπτη 16/3/2017 και ώρα 12:00 το
μεσημέρι, στο Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου Πάτρας στο γραφείο του  Διευθυντή, με
κλειστή προσφορά στην οποία να αναγράφονται τόσο η τελική συνολική τιμή (με
ΦΠΑ) όσο και η επιβάρυνση ανά μαθητή. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές μέσω e-
mail.
       Αλλαγές στο όχημα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν γίνονται δεκτές.

Θα επιλεχθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση
τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/3/2017
στις  12:00  το  μεσημέρι  και  σύμφωνα  με  την  Υπ.  Απόφαση  129287/Γ2/20-12-
2011(ΦΕΚ2769-2/12/2011).
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