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Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση
μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων στην
Αθήνα»
Στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εκπαιδευτικών επισκέψεων
στο Ίδρυμα Βουλής των Ελλήνων, το Γενικό Λύκειο Καμαρών πρόκειται να
πραγματοποιήσει μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα τη Δευτέρα 14
Δεκεμβρίου 2015.
Α. Στοιχεία επίσκεψης:
Αριθμός μαθητών: εβδομήντα (70)
Συνοδοί καθηγητές: έξι (06)
Προορισμός: Αθήνα, Βουλή
Μεταφορικό μέσο: δύο λεωφορεία
Ενδεικτικό πρόγραμμα:
08:00: Έλεγχος των λεωφορείων από την τροχαία
08:15: Αναχώρηση από το χώρο του ΓΕΛ Καμαρών
10:00: Στάση μισής ώρας στα Μέγαρα
12:00: Άφιξη στην Αθήνα, στο Μοναστηράκι
14:00 – 16:30 : Ξενάγηση της πρώτης και της δεύτερης ομάδας μαθητών στη Βουλή
16:30 – 18:30: Βόλτα στο Θησείο ή στο Εμπορικό κέντρο Mall (θα εξαρτηθεί από τις
καιρικές συνθήκες)
18: 30: Αναχώρηση για Καμάρες (με ενδιάμεση στάση 30΄ στα Μέγαρα)
21:45: Άφιξη στις Καμάρες, στο χώρο του σχολείου.
Β. Απαιτούμενοι όροι προσφοράς:
1) Οι θέσεις των λεωφορείων να επαρκούν για τη μεταφορά των μαθητών και των
συνοδών καθηγητών.
2) Τα λεωφορεία θα πρέπει να πληρούν όλους τους προβλεπόμενους από το νόμο
όρους και προϋποθέσεις, δηλαδή:
 Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ
 Πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου

1030

 Αναφορά παλαιότητας
 Άδεια κυκλοφορίας
 Επαγγελματική άδεια οδήγησης
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ισχύ την περίοδο της εκδρομής
3) Ο διοργανωτής (γραφείο ταξιδίου) αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλεια
αστικής επαγγελματικής ευθύνης καθώς και την ασφάλεια που θα καλύπτει
ασφάλεια τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας για τους μαθητές και
συνοδούς καθηγητές.
Γ) Περιεχόμενο 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 μαθητή.
3) Υπεύθυνη δήλωση για την καταλληλότητα του λεωφορείου (ή φωτοτυπία του
δελτίου καταλληλότητας)
4) Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας.
5) Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ των λεωφορείων σε ισχύ.
6) Ασφαλιστικό συμβόλαιο σε ισχύ την περίοδο της εκδρομής.
7) Επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας σε ισχύ.
8) Βεβαίωση υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης διοργανωτή.
9) Αναγραφή παλαιότητας του λεωφορείου.
Δ. Άλλοι όροι:
1) Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση του αρχηγού και των συνοδών καθηγητών
καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης.
2) Σε περίπτωση που η εκδρομή δε θα πραγματοποιηθεί λόγω ανωτέρας βίας ή
έλλειψη εγκρίσεως μετακίνησης δε θα υπάρξει καμιά επιβάρυνση για το σχολείο.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έως την Παρασκευή
6/11/2015 και ώρα 13:30 μ.μ., στο Γενικό Λύκειο Καμαρών και στο γραφείο της
Διευθύντριας, κλειστή προσφορά, η οποία θα αναφέρεται σε κάθε έναν από τους
προαναφερθέντες όρους αναλυτικά και θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα
έγγραφα/ δικαιολογητικά.
Εάν η προσφορά δεν αναφέρεται στα πιο πάνω αναλυτικά, θα θεωρείται
άκυρη.
Μετά την ημερομηνία και την ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν θα γίνεται
δεκτή καμία οικονομική προσφορά.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 και
ώρα 13:30 μ.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας.
Θα επιλεχθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά - σε
συνδυασμό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Η Διευθύντρια

Σταυρούλα Αλεξανδροπούλου

