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ΘΕΜΑ: 
ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  για διεξαγωγι εκδρομισ-
μετακίνθςθσ  ςτθ Καλαμάτα. 

ΧΕΣ: Αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017/ΤΠ.Π.Ε.Θ.**  ΦΕΚ 681 τ.Β 

 
Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιοφχοι, που κατζχουν άδεια 

λειτουργίασ ςε ιςχφ, αποδζχονται και μποροφν να ανταποκρικοφν απολφτωσ, ςτουσ απαράβατουσ 
όρουσ τθσ παροφςθσ, να κατακζςουν ςτο χολείο, κλειςτζσ, ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, ςε επίςθμο 
ζντυπο με όλα τα διακριτικά ςτοιχεία και αρικμοφσ τθσ επιχείρθςθσ ι του ιδιοκτιτθ, όπωσ είναι 
καταγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του ΕΟΣ, ι του Τπουργείο Μεταφορϊν.  Η προςφορά κα ςυνοδεφεται 
από τα δικαιολογθτικά που παρακάτω αναφζρονται. 
  

Δικαιολογθτικά : Οι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ,  ότι οι υποψιφιοι 
κατζχουν  δελτίο ΚΣΕΟ ςε ιςχφ. τθν υπεφκυνθ διλωςθ των ταξιδιωτικϊν γραφείων κα δθλϊνεται 
επιπλζον ότι κατζχουν και ειδικό ςιμα  ςε ιςχφ.   (δεν χρειάηεται CD ) 
  Αν υπάρχουν μεταφορικά  μζςα  μιςκωμζνα από άλλθ επιχείρθςθ, κα  αναφερκοφν με διλωςθ 
από τον ανάδοχο τα πλιρθ επίςθμα  ςτοιχεία του εκμιςκωτι, μζχρι τθν θμερομθνία  διεξαγωγισ  τθσ 
εκδρομισ. 
 

Οικονομικά ςτοιχεία: κα περιγράφονται οι οικονομικζσ απαιτιςεισ, για όλεσ τισ υπθρεςίεσ 
μεταφοράσ αναλυτικά, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ , το ςυνολικό κόςτοσ και το κόςτοσ  ανά  
λεωφορείο για τθν οδικι  μετακίνθςθ του ςχολείου ςτθ διαδρομι από   Άργοσ  –  Καλαμάτα    –  
Άργοσ.  

Η μετακίνθςθ των κακθγθτϊν κα είναι δωρεάν, κα δθλϊνεται ςτθν προςφορά και δεν κα 
επιβαρφνει τουσ μακθτζσ. 
 

Προκαταβολι: Αν ηθτείται, να αναφζρεται το απαιτοφμενο ποςό. Να αναφερκοφν οι 
απαιτοφμενεσ οικονομικζσ απαιτιςεισ, αν θ εκδρομι αναβλθκεί ι ματαιωκεί μετά τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ. 

  
Τποβολι προςφορών:  Μζχρι τθν  Σετάρτθ    10 – Μαΐου – 2017 και ώρα 11:00,  ςφμφωνα με 

τουσ απαράβατουσ όρουσ που ακολουκοφν.  Oι φάκελοι όταν παραλθφκοφν, κα πρωτοκολλθκοφν,   
ςτθν εξωτερικι τουσ επιφάνεια κα αναγραφεί το πρωτόκολλο, θ θμερομθνία και θ ώρα παραλαβισ, 
κακϊσ και τα ςτοιχεία του παραδίδοντοσ.  
 

Σο άνοιγμα των προςφορών, κα γίνει τθν ίδια μζρα και ώρα 11:10.   Η αξιολόγθςθ κα γίνει ςε 
ςυνεδρίαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων του χολείου, τθν ίδια  ι άλλθ θμζρα και το αποτζλεςμα κα 
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου. 
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Ο διαγωνιςμόσ είναι μειοδοτικόσ και κα κατακυρωκεί  υπζρ του μειοδότθ, υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι από τθν προςφορά του κα προκφπτει ότι μπορεί να ανταποκρικεί  απολφτωσ  ςτουσ απαράβατουσ 
όρουσ τθσ παροφςθσ και ότι ζχει υποβάλει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 
 
ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΙ ΟΡΟΙ 
τοιχεία εκδρομισ 

 Χρόνοσ - θμερομθνία διεξαγωγισ:  Πζμπτθ 18 Μαΐου 2017 

 Αρικμόσ μακθτϊν : 265 

 Αρικμόσ ςυνοδϊν Κακθγθτϊν :  20   

 Μζςα :  ζξι (6)  Λεωφορεία των 50 κζςεων 

 Προοριςμόσ : Άργοσ – Καλαμάτα   –  Άργοσ.    
Πρόγραμμα εκδρομισ : 

Αναχώρθςθ  από  Λαϊκι Αγορά Άργουσ 08:30,  επιςτροφι ςτο Άργοσ αυκθμερόν ςτισ 20:30 μ.μ   
 Οι οδθγοί κα παραλάβουν το πρόγραμμα από τον αρχθγό τθσ εκδρομισ και κα το τθριςουν 
απαρζγκλιτα. 

Αςφάλεια: για τισ πολυιμερεσ, αςφάλεια ευκφνθσ διοργανωτι, αςφάλεια μακθτϊν, για 
μονοιμερεσ ςυνιςτάται αςφάλεια μακθτϊν. 

Προςφορά και Δικαιολογθτικά: να κατατεκοφν υποχρεωτικά και εμπρόκεςμα, όπωσ  
προαναφζρκθκαν. Η   εκπρόκεςμθ κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, θ μθ κατάκεςθ όλων των απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν, θ παράλειψθ αναφοράσ  του ςυνολικοφ κόςτουσ ςτθν προςφορά,  επιφζρουν 
αποκλειςμό από τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ. 
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