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Θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση
µονοήµερης µαθητικής εκδροµής στην Αθήνα »
Κύριοι,
Σας γνωρίζουµε ότι ο Σύλλογος των καθηγητών του Σχολείου µας ενέκρινε την
πραγµατοποίηση µονοήµερης εκδροµής των µαθητών / µαθητριών του σχολείου µας στην
Αθήνα στις 22 ∆εκεµβρίου 2015.
Θα συµµετάσχουν έως 45 µαθητές / µαθήτριες και 3 συνοδοί εκ̟αιδευτικοί.
Η αναχώρηση θα γίνει από την πλατεία της Κλειτορίας το πρωί της 22/12/2015 στις 08:00
και η επιστροφή το ίδιο βράδυ στις 21:00.
Παρακαλούµε να καταθέσετε την σφραγισµένη ̟ροσφορά σας µέχρι την Πέµ̟τη
3/12/2015 και ώρα 11:00 ̟.µ. στο γραφείο της ∆ιευθύντριας του Σχολείου.
Οι ̟ροϋ̟οθέσεις που θέλουµε οπωσδήποτε να πληρούνται είναι:
1.

2.

3.

Μεταφορά µε ασφαλές λεωφορείο τουλάχιστον 55 θέσεων, το οποίο θα πρέπει να
πληροί όλους τους προβλεπόµενους από το νόµο όρους και προϋποθέσεις,
εφοδιασµένο µε ∆ελτίο ΚΤΕΟ, άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συµβόλαιο
οχήµατος (παρακαλούµε να µας επισυνάψετε φωτοαντίγραφά τους) καθώς και
Υ̟εύθυνη ∆ήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει το ειδικό σήµα λειτουργίας σε
ισχύ. Επιπλέον να προνοήσετε για τον τρόπο µετακίνησής µας, σε περίπτωση που
καλυφθεί το ωράριο εργασίας του βασικού οδηγού.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής-επαγγελµατικής ευθύνης των συµµετεχόντων και
επιπλέον (χωριστά) ασφάλιση κάλυψης των εξόδων των συµµετεχόντων σε περίπτωση
ατυχήµατος ή ασθένειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 της 129287/Γ2/10-1-2011
Απόφασης του ΥΠ∆ΒΜΘ (ΦΕΚ2769/Β/2-12-11).
Στην τελική τιµή να συµπεριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.

Η ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να αναφέρεται σε κάθε έναν α̟ό τους ̟αρα̟άνω όρους
αναλυτικά. Ε̟ι̟λέον να αναφέρεται το συνολικό κόστος και η ε̟ιβάρυνση ανά µαθητή
/ µαθήτρια για το σύνολο της εκδροµής.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την 3/3/2015 και ώρα 11:30 στο
γραφείο της ∆ιευθύντριας του Σχολείου.
Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδροµής και θα είναι ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιµές.
Η ∆ιευθύντρια
Βασιλική Παπουτσή
Μαθηµατικός

