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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιπΦε'µσνκο(
τα 30 Γενικό Λύκειο Κοζάνης οργανώνει ηµερήσια εκδμοµή στη Βασιλίτσα στο πλαισιο του

Προγράμματος περιβαλλοντική; Εκπαίδευσης με τιτλο «Βουνό: Άθληση και αναψυχή» που
εγτριΘητε με την να αριθµ.35/14711*2011 πράξη του Συλλόγου Διδασκόν(ων και καλεί καθε

ενδιαφερόμενα, αφ…) μελετήσει με προποχή την …ταναγιτή απόφαση ωκε3|ι'ΔΔ|ωεκΔεε|1Η
…ο, να κα(αΒέσει ή να αποστείλει κλειστή προσφορά, µέχρι την Πέµιπη μπα… και ώρα 12:00

μ.µ ατα γραφειο τον Διευθυνκή, οπότε και Θα αν…χωύν όλες σιπροσΦομές, συμΦωνα με τις

παρακατω απαιτηαεις:
ι. Ημεµυµην΄… μετατι'νηαης τεταμτη 1 Μαστιον χοπ
2.Ώρα αναχωμησης' 8:00 π.μ %… επιστροφής. που µ.ιι. στο χώρο τον 3… ΓΕΑ καιανητ.

3 Προομωµύς. ΧιανοΕρπµιιό κέντμα Βασιλ΄…7πς.
Δ. Μετακινήσεις' σα…… µε λεωφομείο
5. Σνµµπέχοντες. 24 µαθητές; καΘηνηκές και 1 εξωτε…σς πυνεργάκηι
6. Μετακινηαη µε πολυτελές και κλιµατιωµενα λεωΦορείο, που πληροί όλες τις απαιτούµενες

ιτσασιαγραφέε συµφωνα με την κείμενη ναµσθεσια, τα στα… Θα ειναι στην αποκλειστική διαθεση

ταν σχολεισν καθ' όλη τη διάρκεια της μετακινησης χωρις πεµιορισμυύς χιλιομέτρων η ωμαμιου
[πέραν των στη… προβλέπει :; ναν… και µε έιιαει.σα, επαγγελματια οδηγό.
7, Υποχρεωτική Ασφάλιση ΕυθύνηςΔιοργανω(ή σύμφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

Στην προσφορά να αναφέρεται;
. Η τελική ανναλινή τιµή (ανιιηεαιλαµβανσαέναν ταν ω Π ….

' Σων πποσΦορά να περιλαµβάνεται (…ή ενοικίασης ε οπλισμού "Μπαμπ µε 2 εκπαιδε υπ΄ .

Μαζι με την προσφοράνα κατατεθούν-
. Αντιγραφατσυ ανφαλιατηριοω ανμβαλαιαν αστικής ευθύνη(ωυ πρακωμειου.

. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα πρακωοείο διαθέτει ειδικό σηµα λειτουργίας, το οποιο βρισκεται αε

ισχύ.

Κριτήριο για την αναεεαη της εκαααµήε δεν Είναι µόνο η πικσνσµικότερηπρπσΦονά. αλλα και η εν

γένει ποιόιηΙα όσων προπΦέμονται
...… …. …,……, "η… ' ν…… .… ηιιι…λήσωαητ του



απαπσι3µενου αριθμού µαθητών ή άλλης σοβαρής …… χωρίς αποζηµίωση στο

το…)…" Γραφείο.
Για περαιτέρω πληροφπμίες και διευκρινισεις, … ενδ…φεµόμενω πυρών ναπω…… με την
Βαλάσα Ημώ…… (ηλέφωνο του σχολείου 2461022653 και στο ειπε" που πυλΣωυ:…ΞΠΘΞΙχΚ
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