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Σο 3ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΓΙΟΤ προγραμματίηει ημερήςια εκδρομή ςτo Ναφπλιο, την
Παραςκευή 15 Απριλίου 2016. τθν εκδρομι κα ςυμμετάςχουν 60 μακθτζσ και 03
ςυνοδοί κακθγθτζσ, με ζνα (1) τουριςτικό λεωφορείο αναλόγων κζςεων.
Ώρα αναχώρθςθσ από το ςχολείο: 8.00
Ώρα επιςτροφισ ςτο χώρο του ςχολείου: 20.00
Καλοφνται λοιπόν οι ταξιδιωτικοί πράκτορεσ που ενδιαφζρονται, να υποβάλλουν
αυτοπροςώπωσ, ςτο Γραφείο του Διευκυντι του χολείου μζχρι τθν Παραςκευι
11/3/2016 και ώρα 12.30΄ κλειςτι ζντυπθ προςφορά όπου κα αναφζρονται θ τελικι
ςυνολικι τιμι τθσ μετακίνθςθσ μαηί με τθν αςφάλεια αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ
ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΠΑ.
Παρακαλοφμε μαηί με τθν προςφορά να μασ αποςτείλετε:
1.Φωτοτυπία τθσ άδειασ κυκλοφορίασ
2.Φωτοτυπία Δελτίου καταλλθλότθτασ

3.Δελτίο ελζγχου Κ.Σ.Ε.Ο. και αρικμό κζςεων
4.Τπεφκυνθ διλωςθ ότι το Γραφείο διακζτει το ειδικό ςιμα λειτουργίασ ςε ιςχφ .
ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ: Είναι υποχρεωτικι θ φπαρξθ αςφάλειασ αςτικισ και
επαγγελματικισ ευκφνθσ και θ αςφάλιςθ όλων των μακθτών και κακθγθτών, θ οποία κα
καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκενείασ.
ασ ενθμερώνουμε ότι πριν τθν αναχώρθςθ κα γίνει ζλεγχοσ από τθν Σροχαία.
Σο λεωφορείο κα είναι ςτθ διάκεςθ τθσ αρχθγοφ τθσ εκδρομισ και κα μετακινείται
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ, όλεσ τισ ώρεσ βάςει προγράμματοσ.
Πζραν τθσ θμερομθνίασ και τθσ ώρασ λιξθσ του διαγωνιςμοφ καμία προςφορά δε κα
γίνει δεκτι.
Η αξιολόγηςη των προςφορών θα πραγματοποιηθεί την Παραςκευή, 11 Μαρτίου
2016 και ώρα 13.30΄ ςτο Γραφείο του Διευθυντή.
Θα επιλεχτεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ πλευράσ προςφορά, ςε
ςυνδυαςμό με τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ.
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