ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άνω Λιόσια, 12/03/2019

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Δ/νση

: ΤΣΑΡΟΥΧΗ & ΠΑΡΘΕΝΗ

Τηλέφωνο
FΑΧ
E-mail

: 210 2472838
: 2102472838
: mail@1gym-an-liosion.att.sch.gr

ΠΡΟΣ: Τα Ταξιδιωτικά Γραφεία
( Μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης

Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής )

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς
για μονοήμερη εκδρομή
Με βάση την Υπουργική Απόφαση: 33120/ΓΔ4/2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017)
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ :
 Τόπος μετακίνησης :

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου- Νέα Επίδαυρος

 Ημερομηνίας αναχώρησης:

11/04/2019

 Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών:

250

Ώρα αναχώρησης:

8.30 π.μ.

Τάξη / Τάξεις: Α’ - Β’ - Γ’ (6 ΠΟΥΛΜΑΝ)

 Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών: ΕΝΤΕΚΑ (11).
Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
1. Σαφή αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.
2. Οι προσφορές να είναι απολύτως ποσοτικά και ποιοτικά συγκρίσιμες, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη.
3.

Ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή (ασθένεια, ατύχημα).

4. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης, αλλά και του κόστους ανά μαθητή, συμπεριλαμβανο μένου του Φ.Π.Α.
5. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση από την Διεύθυνση Τροχαίας
της Ελληνικής Αστυνομίας.
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-

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής υπεύ-

θυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
-

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την εκδρομή .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, που
εδρεύει στα Άνω Λιόσια, Τσαρούχη κ Παρθένη (Τ.Κ. 13341) μέχρι 18-3-2019 και ώρα 12:00 π.μ.

Ημέρα ανάρτησης: 12-3-2019

Ώρα: 12:00 π.μ..

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, θα ανοιχθούν ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
Μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν θα γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά.
Eνστάσεις κατά της επιλογής μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού επι λογής.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΕΟ2
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