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Ιωάννινα, 16-4-2013
Αριθ. Πρωτ.: 61
Προς:
1.Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ιωαννίνων
(για την ανάρτηση της παρούσης στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
2.Τουριστικά – Ταξιδιωτικά Γραφεία (μέσω
της ιστοσελίδας του Σχολείου)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής
προσφοράς σχετικά με μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών από το 18ο Δημοτικό Σχολείο
Ιωαννίνων στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας στα πλαίσια του προγράμματος Comenius που συμμετέχει
το Σχολείο.»
Αντιπροσωπεία του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων αποτελούμενη από τρεις (3) εκπαιδευτικούς
και δύο (2) μαθητές θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Σλοβενία στα πλαίσια των κινητικοτήτων συναντήσεων της πολυμερούς σύμπραξης Comenius (με τίτλο DEPTH και Αριθ. Σύμβασης: 2012-1-TR1COM06-36136 8) στην οποία συμμετέχει.
Δρομολόγιο: Ιωάννινα – Λιουμπλιάνα και επιστροφή.
Ημερομηνία αναχώρησης από τα Ιωάννινα: 26 Μαΐου 2013
Ημερομηνία επιστροφής στα Ιωάννινα: 2 Ιουνίου 2013
Για τη διενέργεια αυτής της μετακίνησης προβαίνουμε σε μειοδοτικό διαγωνισμό με ποιοτικά και
οικονομικά κριτήρια.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Τουριστικά – Ταξιδιωτικά Γραφεία με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να
καταθέσουν προσφορά. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στη διευθύντρια του σχολείου, στο 18ο
Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων στην παραπάνω δ/νση από 16-4-2013 μέχρι και την 19-4-2013 και ώρα
12.30μ.μ μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη: «Προσφορά για μετακίνηση εκπαιδευτικών - μαθητών
στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας» (κλειστή προσφορά). Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας καμία
προσφορά και για κανένα λόγο δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 19-4-2013 στις 13.30μ.μ. και θα αξιολογηθούν
από επιτροπή του σχολείου μας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων όπως προβλέπεται από το νόμο.
Θα πρέπει να αναφέρεται η τελική τιμή της μετακίνησης και η επιβάρυνση ανά άτομο.
Οι προσφορές θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό – Ταξιδιωτικό
Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Σημειώνουμε ότι επιθυμούμε Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ότι οι προσφορές μπορούν να αφορούν τόσο το
μέρος της οδικής μεταφοράς όσο και της αεροπορικής, ακτοπλοϊκής ή σιδηροδρομικής μεταφοράς (πρέπει
να επιτυγχάνεται η ανταπόκριση των μέσων).
Η Διευθύντρια

Μπόνια Αικατερίνη

