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KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς
για Διήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο λόγω μη επαρκούς αριθμού προσφορών
(υπήρχαν μόνο 2 προσφορές)
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΛΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:25/4/2018 __________ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 09:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 26/4/2018___________ ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 16:00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 71
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 08
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ημέρα, Τετάρτη, 25 - 4 - 2018
09:00 Αναχώρηση από Πάτρα - Ναύπλιο - Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου - Ναύπλιο
2η ημέρα, Πέμπτη, 26 - 4 - 2018
Ναύπλιο - Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου - Ναύπλιο - Πάτρα
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:
1. Σαφή αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.
2. Ξενοδοχείο 4 * με πρωινό και τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες
3. Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας
5. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης και του κόστους ανά μαθητή
συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και του φόρου διαμονής.
6. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας.
7. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει όλα τα έγγραφα
(αντίγραφο ΚΤΕΟ του λεωφορείου που να βρίσκεται σε ισχύ τις ημέρες της εκδρομής, την
άδεια του λεωφορείου, τις άδειες οδήγησης των οδηγών, υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει
ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ).

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο,
στο οποίο θα αναφέρεται ρητά η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ότι η
προκαταβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% ενώ τα υπόλοιπα χρήματα θα δοθούν κατόπιν
συμφωνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο
φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση μόνο την Δευτέρα 16 Απριλίου
2018 (Λόγω διακοπής των σχολείων για το Πάσχα).
Έγγραφα που θα σταλούν την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 μετά τις 13.00 με
οποιοδήποτε τρόπο δεν θα γίνουν δεκτά.
Αποσφράγιση προσφορών την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΕΚΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Μουσικός

