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ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ 21 /03/2016

Αξ. Πξση: 134
Θέμα : « Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για Πραγμαηοποίηζη 3/ήμερης
Εκπαιδεσηικής Εκδρομής ζηην Αθήνα ζηο πλαίζιο Πολιηιζηικών Προγραμμάηων».

Σν Γπκλάζην Κάησ Αραΐαο πξνθεξύζζεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κε θιεηζηέο
πξνζθνξέο γηα ηε δηνξγάλσζε 3/ήκεξεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ζην πιαίζην
Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ ζηελ Αζήλα από 15/04/2016 έσο 17/04/2016.
Θα ρξεηαζηεί 1 ιεσθνξείν γηα πεξίπνπ 22 καζεηέο θαη 4 ζπλνδνύο θαζεγεηέο, πνπ ζα
πξέπεη λα πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ (έιεγρνο ΚΣΕΟ, άδεηα,
πηζηνπνηεηηθό ηειεπηαίνπ ηερληθνύ ειέγρνπ, αλαθνξά παιαηόηεηαο).
ηελ πξνθήξπμε πεξηέρεηαη θαη ε δηακνλή ζε μελνδνρείν 4 αζηέξσλ κε πξσηλό, κε ηελ
επηζήκαλζε όηη δεν ππάξρεη πξόβιεκα σο πξνο ηελ εγγύηεηα ηνπ μελνδνρείνπ πξνο ην
θέληξν ηεο Αζήλαο, εθόζνλ βέβαηα εμαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ ζύκθσλα κε
ην Πξόγξακκα πνπ ζα ζπληαρζεί.
ηελ θιεηζηή πξνζθνξά ηα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία νθείινπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ:

Σν ζπλνιηθό θόζηνο κε Φ.Π.Α.
Σελ ηηκή αλά καζεηή.
Φσηνηππίεο ησλ αδεηώλ θπθινθνξίαο.
Φσηνηππίεο Δειηίσλ θαηαιιειόηεηαο.
Δειηία ειέγρνπ Κ.Σ.Ε.Ο.
Τπεύζπλε δήισζε όηη ην Γξαθείν δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ.
Φσηνηππίεο αζθάιεηαο ησλ ιεσθνξείσλ.
Αζθάιεηα Εθδξνκήο: Είλαη ππνρξεσηηθή ε ύπαξμε αζθάιεηαο αζηηθήο θαη
επαγγεικαηηθήο επζύλεο θαη ε αζθάιηζε όισλ ησλ καζεηώλ θαη ζπλνδώλ
θαζεγεηώλ.
9. αο ελεκεξώλνπκε όηη πξηλ ηελ αλαρώξεζε ζα γίλεη έιεγρνο από ηελ Σξνραία.
10. Θα επηιερζεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κε βάζε ηηο παξερόκελεο
ππεξεζίεο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αλαθνξά γηα ηα παξαπάλσ, ε πξνζθνξά ζα ζεσξεζεί
άθπξε.
Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο κεηαθίλεζεο εθόζνλ
δε ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκόο καζεηώλ ή δελ εγθξηζεί ε επίζθεςε από ηα
αξκόδηα όξγαλα.
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάιινπλ απηνπξνζώπσο θαη όρη ηαρπδξνκηθά
ηελ πξνζθνξά κέρξη ηελ Σεηάξηε 23/3/16 θαη ώξα 13.30 ζην Γξαθείν ηεο
Δηεπζύληξηαο.
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Η Δηεπζύληξηα
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