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Η Διεύθυνση του Ε.Π.Α.Λ. Κ. Αχαΐας
Έχοντας υπόψη
1) τις διατάξεις της υπ. αρ. 129287/Γ2/10.11.2011 (ΦΕΚ 2769/02.12.2011 τ. Β’) Υ.Α. με
θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»
2) την υπ. αρ. 149414/Γ2/14.10.2013 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Εκδρομές μετακινήσεις»
3) το υπ. αρ. Φ.50/9909/05.12.2013 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας &
Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο
πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»
4) το υπ. αρ. Φ.23.1/144/09.01.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας με
θέμα «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Μετακινήσεων Μαθητών»

προκηρύσσει
εκδήλωση
ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές
για τη
διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ναύπλιο που θα πραγματοποιήσει το
σχολείο μας στις 29 /02/2016 και ημέρα Δευτέρα
Α . Στοιχεία εκδρομής
1) Αριθμός μαθητών :77
2) Συνοδοί καθηγητές :5

3) Προορισμός : ΝΑΥΠΛΙΟ
.
Β . Απαιτούμενοι όροι προσφοράς
1) Το μεταφορικό μέσο θα είναι 2 λεωφορεία τα οποίο πρέπει να πληρούν
όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
2) Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη
νομοθεσία προδιαγραφές , δηλαδή
Έλεγχο ΚΤΕΟ
Άδεια κυκλοφορίας
Επαγγελματική άδεια οδήγησης
3). Ασφάλιση μετακινουμένων
Γ.
Στην
κλειστή προσφορά
συμπεριλάβουν

τα ταξιδιωτικά γραφεία

οφείλουν να

1) Το συνολικό κόστος της εκδρομής με ΦΠΑ ( στο συνολικό κόστος θα
συμπεριλαμβάνεται η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης , η
ασφάλεια ατυχήματος ή ασθενείας καθώς και τα διόδια )
2) Το συνολικό κόστος ανά άτομο
3) Υπεύθυνη δήλωση για την καταλληλότητα του λεωφορείου ( ή φωτοτυπία
του δελτίου καταλληλότητας )
4) Επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας ( το οποίο να
βρίσκεται σε ισχύ)
5) Βεβαίωση υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης διοργανωτή .
6) Αναγραφή της παλαιότητας του λεωφορείου
Αν κάτι από όλα τα παραπάνω δεν αναφέρεται μα σαφήνεια στην
προσφορά , μπορεί να θεωρηθεί άκυρη.
.
Δ . Άλλοι όροι
.
Σε περίπτωση που η εκδρομή δε πραγματοποιηθεί λόγω ανωτέρας βίας ή
έλλειψης εγκρίσεως μετακίνησης , δεν θα υπάρξει καμμία οικονομική
επιβάρυνση για το σχολείο.
2) Σας ενημερώνουμε επίσης ότι πριν από την αναχώρηση , θα ζητηθεί από την
Τροχαία να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο.
3) Στο μπροστινό τζάμι και στο πίσω θα αναγράφεται ταμπέλα σχολικό.

Καλούνται
Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ή να αποστείλουν σε κλειστούς φακέλους τις
έντυπες προσφορές τους ( μαζί με τα ζητούμενα δικαιολογητικά) μέχρι τις 12.00
τις 03/02 /2016 στο Ε.Π.Α.Λ. Κ. ΑΧΑΙΑΣ .
Θα επιλεχθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά σε
σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο Διευθυντής
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