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Παραδείσι, 26/04/2018
Αριθ. Πρωτ.: 75/Φ.27.2

ΠΡΟΣ: Τουριστικά – Ταξιδιωτικά Γραφεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά
με την μετακίνηση μαθητών σε Επτά Πηγές και Απόλλωνα

Υ.Α. 33120/ΓΔ4/6.3.2017 (ΦΕΚ 681, τ. Β΄, 6.3.2017) ΥΠΠΕΘ

Το ΕΠΑΛ Παραδεισίου διοργανώνει ημερήσια εκδρομή των μαθητών/τριών του σχολείου και συνοδών, στις
Επτά Πηγές και Απόλλωνα την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018. Θα μετακινηθούν 80 έως 90 μαθητές/τριες και 15
συνοδοί.
Για την διενέργεια αυτής της μετακίνησης

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Τουριστικά - Ταξιδιωτικά Γραφεία να καταθέσουν προσφορά.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου (ΔΙΕΥΘ.: ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ, ΤΗΛ: 2241081460, ΦΑΞ:
2241098124) μέχρι την Δευτέρα 07/05/2018 στις 11:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη: «Προσφορά
για την ημερήσια εκδρομή του ΕΠΑΛ Παραδεισίου στις Επτά Πηγές και Απόλλωνα» με εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το ΕΠΑΛ Παραδεισίου μέχρι
την Δευτέρα 07/05/2018 στις 11:00.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 07/05/2018 στις 12:00.
Η προσφορά πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει:
 Τη μετακίνηση μαθητών/τριων και συνοδών από το ΕΠΑΛ Παραδεισίου προς Επτά Πηγές και Απόλλωνα
και επιστροφή στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου. Η αναχώρηση θα γίνει στις 8:30, στη συνέχεια επίσκεψη στις Επτά
Πηγές και αναχώρηση για Απόλλωνα στις 11.00 και επιστροφή στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου στις 15.30.
 Το λεωφορείο που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για τη μετακίνησή τους θα πρέπει να διαθέτει
όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από ΚΤΕΟ, έγγραφα
καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως
κλιματιζόμενα κλπ.) και όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας,
έμπειροι οδηγοί κλπ).

 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις προβλεπόμενες ημερομηνίες
λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες κλπ).
 Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
 Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου μας
όπως προβλέπεται από το νόμο.
 Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την μετακίνηση εφόσον δεν συμπληρωθεί ο
απαραίτητος αριθμός μαθητών / τριών.
Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.
Ο Διευθυντής

Παναγιώτης Θ. Χατζηπλής
Οικονομολόγος

