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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση
μονοήμερης μαθητικής εκδρομής στην Αθήνα »
Κύριοι,
ας γνωρίζουμε ότι ο ύλλογος των καθηγητών του χολείου μας ενέκρινε την
πραγματοποίηση μονοήμερης εκδρομής των μαθητών / μαθητριών του σχολείου μας στην
Αθήνα στις 19 Υεβρουαρίου 2016.
Θα συμμετάσχουν έως 40 μαθητές / μαθήτριες και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί.
Η αναχώρηση θα γίνει από την πλατεία της Κλειτορίας το πρωί της 19/02/2016 στις 08:00
και η επιστροφή το ίδιο βράδυ στις 21:00.
Παρακαλούμε να καταθέσετε τη σφραγισμένη προσφορά σας (ηλεκτρονικά ή στο φαξ του
σχολείου μας) μέχρι την Σετάρτη 20/01/2016 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του
Διευθυντή του χολείου.
Οι προϋποθέσεις που θέλουμε οπωσδήποτε να πληρούνται είναι:
1.

2.

3.

Μεταφορά με ασφαλές λεωφορείο τουλάχιστον 50 θέσεων, το οποίο θα πρέπει να
πληροί όλους τους προβλεπόμενους από το νόμο όρους και προϋποθέσεις,
εφοδιασμένο με Δελτίο ΚΣΕΟ, άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο
οχήματος (παρακαλούμε να μας επισυνάψετε φωτοαντίγραφά τους) καθώς και
Τπεύθυνη Δήλωση 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 ΤΠΔΒΜΘ (ΥΕΚ2769/Β/2-12-11).
την τελική τιμή να συμπεριλαμβάνεται και ο Υ.Π.Α.

Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε κάθε έναν από τους παραπάνω όρους
αναλυτικά. Επιπλέον να αναφέρεται το συνολικό κόστος και η επιβάρυνση ανά μαθητή
/ μαθήτρια για το σύνολο της εκδρομής.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 21/01/2016 και ώρα 11:30 στο
γραφείο του Διευθυντή του χολείου.
Σο σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που εγγυάται την ΚΑΛΤΣΕΡΗ και
ΑΥΑΛΕΣΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΗ της εκδρομής και θα είναι ΠΡΟΙΣΗ στις τιμές.
Ο Διευθυντής
Αντώνης Θανόπουλος
Υυσικός

