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Θζμα: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ Κ.Π.Ε. ΚΛΕΙΣΟΡΙΑ
χετ. 1. 111/5.10.2017/Π.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ/Κ.Π.Ε. ΚΛΕΙΣΟΡΙΑ - ΑΚΡΑΣΑ
Σο 5ο Γυμνάςιο Πατρϊν διοργανϊνει τριιμερθ εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Κ.Π.Ε. Κλειτορίασ από 12 ζωσ
14 Νοεμβρίου 2017 για τθν υλοποίθςθ περιβαλλοντικοφ προγράμματοσ.
τθν επίςκεψθ κα ςυμμετάςχουν 30 μακθτζσ και 3 ςυνοδοί κακθγθτζσ.
Αναχϊρθςθ από το ςχολείο: Κυριακι 12/11, ϊρα 8.00
Επιςτροφι ςτο ςχολείο : Σρίτθ 14/11, ϊρα 18.00
Καλοφνται τα ταξιδιωτικά γραφεία που ενδιαφζρονται, να υποβάλλουν ςτο Γραφείου του Διευθυντή του
5ου Γυμναςίου Πατρϊν μζχρι την Παραςκευή 13/10/2017,και ϊρα 12.00 ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ με τθν
ζνδειξθ «Προςφορά για την εκπαιδευτική επίςκεψη ςτο Κ.Π.Ε. Κλειτορίασ», όπου κα αναφζρονται θ
ςυνολικι τιμι τθσ μετακίνθςθσ (ζξοδα μετακίνθςθσ και αςφάλιςθ) και θ επιβάρυνςθ ανά μακθτι. Οι
παραπάνω τιμζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α.
Μαηί με τθν προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνεται ςτο φάκελο:








Φωτοτυπία τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του λεωφορείου.
Φωτοτυπία Δελτίου Καταλλθλότθτασ.
Δελτίο Ελζγχου Κ.Σ.Ε.Ο.
Τπεφκυνθ διλωςθ ότι το Γραφείο διακζτει το ειδικό ςιμα λειτουργίασ το οποίο ιςχφει.
Φωτοτυπία του αςφαλιςτθρίου του οχιματοσ.
Φωτοτυπία τθσ άδειασ ικανότθτασ του οδθγοφ.
Αςφάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ Διοργανωτι και αςφάλιςθ όλων των μακθτϊν και των ςυνοδϊν
εκπαιδευτικϊν, θ οποία κα καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ αςκζνειασ ι ατυχιματοσ, όπωσ
προβλζπεται από τθν 33120/ΓΔ4/28.2.2017 απόφαςθ του Τ.Π.Ε.Θ. (Φ.Ε.Κ. Β’ 681/6.3.2017)

Πριν από τθν αναχϊρθςθ κα γίνει από τθν Σροχαία Πατρϊν ζλεγχοσ των προβλεπομζνων ςτοιχείων.
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτθ 18.10.2017 και ϊρα 11.30 π.μ. ςτο
Γραφείο του Διευκυντι του 5ου Γυμναςίου Πατρϊν. Θα αξιολογθκεί θ πλθρότθτα του φακζλου και κα
επιλεγεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά, ςε ςυνδυαςμό με τισ παρεχόμενεσ
υπθρεςίεσ.

Πζραν τησ ημερομηνίασ και ϊρασ λήξησ του διαγωνιςμοφ καμία προςφορά δε γίνεται δεκτή.
Προςφορζσ με ελλιπι ςτοιχεία απορρίπτονται.
Συχόν ενςτάςεισ κα υποβάλλονται αυκθμερόν και κα ςυηθτθκοφν τθν επομζνθ Πζμπτθ 19.10.2017 και
ϊρα 10.00 π.μ.
Μετά τθν τελικι αξιολόγθςθ το ςχολείο ςυντάςςει ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία που
υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.
Σο ςχολείο ζχει το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ επίςκεψθσ λόγω εκτάκτων περιςτατικϊν (αντίξοεσ καιρικζσ
ςυνκικεσ, απεργίεσ κ.λπ.) χωρίσ τθν υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ του Σαξιδιωτικοφ Γραφείου.
Οι ενδιαφερόμενοι, με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ αποδζχονται ΟΛΟΤ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ.
Η παροφςα πρόςκλθςθ κακϊσ και το πρακτικό τθσ αξιολόγθςθσ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ.
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