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Σαξιδιωτικά γπαφεία

«Πποκήπςξη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για Εκπαιδεςηική
Επίζκετη »

Τν ζρνιείν καο πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηo Mνπζείν
Αξραίαο Τερλνινγίαο ζην Καηάθνιν θαη ζην εξγνζηάζην CBL ζηε Βηνκεραληθή Εώλε
Παηξώλ ζηηο 23/3/2016 εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 8:30 κέρξη 14:30. Σηελ εθδξνκή ζα
ζπκκεηέρνπλ 29 καζεηέο θαη 4 εθπαηδεπηηθνί.
Γηα ην ιόγν απηό πξνθεξύζζνπκε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο
ζύκθσλα κε ηελ 129287/γ2/2011 Υπνπξγηθή Απόθαζε πνπ δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 2769/η.
Β΄/02-12-2011 γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ.
Πξόγξακκα επίζθεςεο:
8:30 π.κ. Αλαρώξεζε από ην Σρνιείν
9:30 π.κ
Άθημε ζην κνπζείν αξραίαο ηερλνινγίαο ζην Καηάθνιν .
11:30 π.κ Οινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο.
12:00 π.κ. Άθημε ζην εξγνζηάζην CBL παξαζθεπήο θαξκάθσλ ζηε βηνκεραληθή
πεξηνρή Παηξώλ.
14:00 π.κ Αλαρώξεζε από βηνκεραληθή δώλε.
14:30 π.κ Άθημε ζην Σρνιείν
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο έσο ηελ Παξαζθεπή
4/3/2016 και ώρα 10:00 π.μ. ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Μνπζηθνύ Σρνιείνπ Παηξώλ.
Γελ γίλνληαη δεθηέο ειεθηξνληθέο απνζηνιέο. Ζ αμηνιόγεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Παξαζθεπή 4/3/2016 και ώρα 12:00 π.μ. ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή.
Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
1. Σαθή αλαθνξά ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ θαη ηπρόλ πξόζζεηεο πξνδηαγξαθέο.
2. Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο Γηνξγαλσηή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία.
3. Πξόζζεηε αζθάιηζε πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο
4. Αλαθνξά ηεο ηειηθήο ζπλνιηθήο ηηκήο ηεο κεηαθίλεζεο αιιά θαη ηνπ θόζηνπο αλά
καζεηή
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
5. Τν ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο.

6. Κάζε ηαμηδησηηθό γξαθείν απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη όια ηα έγγξαθα
(αληίγξαθν ΚΤΔΟ ηνπ ιεσθνξείνπ πνπ λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ ηηο εκέξεο ηεο εθδξνκήο,
ηελ άδεηα ηνπ ιεσθνξείνπ, ηηο άδεηεο νδήγεζεο ησλ νδεγώλ, ππεύζπλε δήισζε όηη
δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ). Έγγξαθα πνπ ζα ζηαινύλ
κεηά ηελ 4ε Μαξηίνπ 2016 θαη ώξα 12.00 κ.κ. κε νπνηνδήπνηε ηξόπν δελ ζα γίλνπλ
δεθηά.
Τν επηιεγκέλν ηαμηδησηηθό γξαθείν ζα ππνγξάςεη ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κε ην ζρνιείν,
ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ξεηά θαη ε αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο θαη όηη ε
πξνθαηαβνιή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% ελώ ηα ππόινηπα ρξήκαηα ζα δνζνύλ θαηόπηλ
ζπκθσλίαο.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν
ζην ζρνιείν πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθίλεζε ην αξγόηεξν κέρξη ηε Παξαζθεπή 4
Μαξηίνπ 2016 θαη ώξα 10.00 π.κ. Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ ηε 4ε Μαξηίνπ 2016 θαη ώξα
12.00 κ.κ.
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