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ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη
στο Μουσείο παιδείας του Πανεπιστήμιου Πατρών»
Το Γυμνάσιο Ριόλου προτίθενται να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Μουσείο παιδείας του
Πανεπιστήμιου Πατρών την Τρίτη 15 – Μαρτίου – 2016. Ο αριθμός των μαθητών που θα
συμμετάσχουν είναι σαράντα επτά (47) και οι συνοδοί καθηγητές δύο (2). Το πρόγραμμα της
επίσκεψης προβλέπει αναχώρηση από το Ριόλο στις 8:30πμ και επιστροφή στις 13:30.
Α . Απαιτούμενοι όροι προσφοράς
1. Το μεταφορικό μέσο θα είναι 1 λεωφορείο το οποίο πρέπει να πληρεί όλες τις από το
νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
2. Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία
προδιαγραφές , δηλαδή
 Έλεγχο ΚΤΕΟ
 Άδεια κυκλοφορίας
 Επαγγελματική άδεια οδήγησης
Β. Στην κλειστή προσφορά τα ταξιδιωτικά γραφεία οφείλουν να συμπεριλάβουν
1. Το συνολικό κόστος της εκδρομής με ΦΠΑ
2. Το συνολικό κόστος ανά άτομο
3. Υπεύθυνη δήλωση για την καταλληλότητα του λεωφορείου ( ή φωτοτυπία του δελτίου
καταλληλότητας )
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας ( το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ)
5. Βεβαίωση υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης διοργανωτή .
6. Αναγραφή της παλαιότητας του λεωφορείου ( όχι πέραν 10 ετίας)
Αν κάτι από όλα τα παραπάνω δεν αναφέρεται μα σαφήνεια στην προσφορά , μπορεί να θεωρηθεί
άκυρη.
Γ . Άλλοι όροι
1. Σε περίπτωση που η εκδρομή δε πραγματοποιηθεί λόγω ανωτέρας βίας ή έλλειψης
εγκρίσεως μετακίνησης , δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση για το σχολείο
2. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι πριν από την αναχώρηση , θα ζητηθεί από την Τροχαία να
κάνει τον απαραίτητο έλεγχο.
3. Στο μπροστινό τζάμι και στο πίσω θα αναγράφεται ταμπέλα σχολικό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο,
μέχρι τη Πέμπτη 03/03/2016 και ώρα 12:00 π. μ.. στο Σχολείο και στο Γραφείο της
Διεύθυνσης. Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού, καμία προσφορά δε
θα γίνεται δεκτή.
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