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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
Το 1Ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία που επιθυμούν
να υποβάλλουν εγγράφως σε κλειστό φάκελο τις προσφορές τους (συμπληρώνοντας το
επισυναπτόμενο έντυπο προσφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ) για την
υλοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης.
Ο προορισμός - στοιχεία της εκπαιδευτικής επίσκεψης συνίσταται ως εξής:
Eκπαιδευτική επίσκεψη
Χώρος επίσκεψης: Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών (Π.Ε.Σ.) Αιγίου -Αίγιο
Ημερομηνία επίσκεψης: 09/12/2015
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 47
Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο
Πρόγραμμα επίσκεψης: Αναχώρηση από Κάτω Αχαΐα 08.15 π.μ. – Άφιξη στο Αίγιο 09.45 π.μ. Επίσκεψη στο Εργοστάσιο της Π.Ε.Σ. Αιγίου (10.00 π.μ. – 11.00 π.μ.) - Περιήγηση στο
πεζόδρομο της Ζωοδόχου πηγής (λιμάνι Αιγίου) - Πρόγευμα (11.15π.μ. – 12.15μ.μ.) –
Αναχώρηση για Κάτω Αχαΐα 12.15μ.μ. – Άφιξη στην Κάτω Αχαΐα 13.45 μ.μ.
Οδηγίες – προϋποθέσεις προς τους ενδιαφερόμενους για την κατάθεση προσφορών σε κλειστό
φάκελο
Η προσφορά να μην είναι κατά άτομο αλλά συνολική.
Οι προσφορές πρέπει απαραιτήτως να φέρουν ημερομηνία, ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι
εμπρόθεσμες, καθώς και σφραγίδα και υπογραφή από τον εκπρόσωπο του πρακτορείου.
Οι προσφορές προτείνεται να συμπληρωθούν στο συνημμένο έγγραφο της πρόσκλησης.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη
Δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Απαραίτητοι λοιποί όροι προσφοράς: οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται κάτω από
συνθήκες που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της
κείμενης νομοθεσίας.
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
Αφού δοθεί η απαιτούμενη έγκριση και πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική επίσκεψη, μαζί με
το τιμολόγιο χρειάζονται να σταλούν για την αποπληρωμή της επιπλέον τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
1. Δελτίο κίνησης λεωφορείου,
Είναι απαραίτητο να υπάρχει θεωρημένο δελτίο κίνησης του λεωφορείου στο οποίο να
αναγράφονται τα στοιχεία της μετακίνησης (ημερομηνία της κίνησης, ο αριθμός των
επιβατών, το δρομολόγιο κ.τ.λ.)
Η μοναδική περίπτωση όπου τα πρακτορεία δεν είναι υποχρεωμένα να εκδώσουν δελτίο
κίνησης είναι όταν το τιμολόγιο έχει κοπεί την ημέρα της εκδρομής και αναφέρει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία της εκδρομής. Σε κάθε άλλη περίπτωση το τιμολόγιο πρέπει να
συνοδεύεται από πρωτότυπο δελτίο κίνησης.
2. Φορολογική ενημερότητα,
3. Ασφαλιστική ενημερότητα.
Πρώτη μέρα ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται η 6η Νοεμβρίου 2015.
Όποιες προσφορές δεν είναι σύμφωνες με τις προϋποθέσεις που αναφέρει η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκλείονται από τη διαδικασία.
Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή η οποία θα καταγράφεται στο
επισυναπτόμενο έντυπο προσφοράς.
Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: 06/11/2015 και ώρα 10.00π.μ. έως 10/11/2015 και ώρα
10.00π.μ.
Ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 10/11/2015 και ώρα 11.00π.μ.
Μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επισυνάπτεται προς συμπλήρωση ένας πίνακας
(Έντυπο προσφοράς) και μια υπεύθυνη δήλωση για ειδικό σήμα λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ.

Ο Διευθυντής
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ΚΟΣΤΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1

2

Eκπαιδευτική επίσκεψη
Χώρος επίσκεψης: Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών (Π.Ε.Σ.)
Αιγίου -Αίγιο
Ημερομηνία επίσκεψης: 08/04/2014
Διόδια

………………………

……………………..

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές και καθηγητές)

4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

5

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (συμπληρώνεται η
διπλανή στήλη με ΝΑΙ)

48
1 λεωφορείο
ΝΑΙ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
6

(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ)

…………………ευρώ

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση
ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Υπογραφή και Σφραγίδα εκπροσώπου
Ταξιδιωτικού Γραφείου / Πρακτορείου
Η τριμελής Επιτροπή

