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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πενθήµερη εκδροµή 1ου
EΠΑ.Λ Πατρών

Το σχολείο µας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών εκδροµών, σχεδιάζει
πενθήµερη εκδροµή της Τρίτης τάξης, από ∆ευτέρα 6/2/2017 έως και Παρασκευή
10/2/2017 (τέσσερις -4- διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη). Προϋποθέσεις:

• Ξενοδοχείο: Ξενοδοχείο µέσα στη Θεσσαλονίκη µε πρωινό. ∆ωµάτια:
απαραιτήτως δίκλινα και τρίκλινα για τους µαθητές και 3 µονόκλινα για τους
συνοδούς καθηγητές.
• Αριθµός συµµετεχόντων: 39 µαθητές και τρεις (3) συνοδοί καθηγητές.
• Προορισµός, πρόγραµµα: Οδικός άξονας Εγνατίας οδού µε δίωρη στάση στο
Μέτσοβο κατά το ταξίδι για τον προορισµό και δίωρη στάση στα Ιωάννινα κατά
την επιστροφή. Επισκέψεις στα αξιοθέατα της πόλης, στο εµπορικό κέντρο, σε
µουσεία/εκκλησίες, στη Βεργίνα-Νάουσα- Άγ. Νικόλαο-Έδεσσα, στο Κέντρο
Επιστηµών ΝΟΗΣΙΣ.
• Μεταφορά: Το/τα µεταφορικό/ά µέσο/α που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι
λεωφορεία, τα οποία πρέπει να πληρούν όλες τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις από
το νόµο και θα πρέπει να µην έχουν παρέλθει ΕΝΤΕΚΑ (11) έτη από την
ηµεροµηνία έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας τους. Ενηµερώνουµε πως
πριν την αναχώρηση, θα ζητηθεί από το τµήµα Τροχαίας να κάνει τον απαραίτητο
έλεγχο.
• Ασφάλεια εκδροµής: υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελµατικής ευθύνης
όπως και ασφάλιση όλων των µαθητών και των συνοδών και θα καλύπτει έξοδα σε
περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας

Υποβολή προσφορών: µέχρι και την Τετάρτη 14/12/2016 και ώρα 13:00 το
µεσηµέρι, στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Πάτρας στο γραφείο του

∆ιευθυντή, µε κλειστή

προσφορά στην οποία να αναγράφονται τόσο η τελική συνολική τιµή (µε ΦΠΑ) όσο
και η επιβάρυνση ανά µαθητή. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές µέσω e-mail.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου
ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και αντίγραφο του
σήµατος. Μαζί µε την προσφορά κατατίθενται και αντίγραφα άδειας κυκλοφορίας,
ΚΤΕΟ, φωτοτυπία του δελτίου καταλληλότητας και ασφάλειας των οχηµάτων.
Αλλαγές στα οχήµατα µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν γίνονται δεκτές.
Θα επιλεχθεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, µε βάση
τις παρεχόµενες υπηρεσίες και την αξιοπιστία του πρακτορείου.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 15/12/2016 στις
13:00 το µεσηµέρι και σύµφωνα µε την Υπ. Απόφαση 129287/Γ2/20-12-2011
(ΦΕΚ2769-2/12/2011).
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