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ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση µονοήµερης
µαθητικής εκδροµής του 12ου ΓΕΛ Πατρών στην Αράχωβα-Χιονοδροµικό»
Το 12ο Γενικό Λύκειο Πάτρας διοργανώνει µονοήµερη εκδροµή στην Αράχωβα-Χιονοδροµικό
Κέντρο Παρνασσού. Για το σκοπό αυτό, η ∆ιεύθυνση του 12ου Γενικού Λυκείου Πάτρας, καλεί τους
ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν κλειστή έντυπη προσφορά για την
διοργάνωση εκδροµής µε τα παρακάτω στοιχεία:
1. Ηµεροµηνία εκδροµής: Παρασκευή 20-02-2015.
2. Προορισµός-Πρόγραµµα εκδροµής:
Πάτρα-Αράχωβα-Χιονοδροµικό-Πάτρα .
3.Αριθµός συµµετεχόντων :Μαθητές 120 και Συνοδοί: 4
4.Μεταφορά µε 03 λεωφορεία το οποία θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας (να
µας αποσταλούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ,δηλαδή:
• Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας
• Φωτοτυπία ∆ελτίου Καταλληλότητας
• ∆ελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ
• Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδροµής και θα µετακινείται σύµφωνα
µε τις υποδείξεις του, όλες τις ώρες βάσει προγράµµατος.
• Ύπαρξη ασφάλειας αστικής επαγγελµατικής ευθύνης και ασφάλιση όλων των µαθητών και
των συνοδών που θα καλύπτει έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας.
5.Οι προσφορές να καλύπτουν τις εξής δύο περιπτώσεις: α) µία τιµή(ανά µαθητή) µόνο για
Αράχωβα και β) µια τιµή για Αράχωβα και Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την
Πέµπτη 11-12-2014 και ώρα 13.00µµ στο Σχολείο και στο Γραφείο του ∆ιευθυντή.
Το πακέτο της προσφοράς θα περιλαµβάνει :

1.Τη συνολική τιµή του οργανωµένου ταξιδιού καθώς και την ανά µαθητή επιβάρυνση. Οι
παραπάνω τιµές θα πρέπει να περιλαµβάνουν και τον ΦΠΑ.
2.Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ.
Πέραν της ηµεροµηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισµού ,καµία προσφορά δεν θα γίνεται
δεκτή.
Θα επιλεχθεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής πλευράς προσφορά σε συνδυασµό µε τις
παρεχόµενες υπηρεσίες.

Ο ∆ιευθυντής
Χρήστος Καπούς

