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Ππορ:

ΣΑΞΙΓΙΧΣΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ

«Πποκήπςξη για παποσή ςπηπεζιών αζθάλιζηρ & μεηακίνηζηρ μαθηηών &

εκπαιδεςηικών ζηη Βενεηία, ζηο πλαίζιο ςλοποιούμενων ππογπαμμάηων Αγωγήρ Τγείαρ
ηος δικηύος ζσολείων «ΦΟΙΒΟ & ΑΘΗΝΑ», από 16 έωρ 21 Αππιλίος 2016»
Έρνληαο ππφςε
1)Σηο δηαηάμεηο ηεο ππάξηζκ.129287/Γ2/10.11.2011(ΦΔΚ 2769/02.12.2011 η.Β΄)Τ.Α. κε ζέκα
«Δθδξνκέο-κεηαθηλήζεηο καζεηψλ Γεκφζησλ θαη Ιδησηηθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο»
2)Σελ ππ.αξηπκ.165381/Γ2/13.10.2014 εγθχθιην ηνπ ΤΠΑΙΘ κε ζέκα «Δθδξνκέο-κεηαθηλήζεηο»
3)ην ππ. αξηζκ.Φ.23.1/144/15223/09.01.2013 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Αραΐαο
κε ζέκα «Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα Μεηαθίλεζεο καζεηψλ»
4)ην ππ.αξηζκ.Φ.23.1/15223/30.10.2014 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Αραΐαο κε
ζέκα «Δλεκέξσζε ζε ζέκαηα εθδξνκψλ»
Σν 5o Γπκλάζην Πάηξαο εθπξνζσπψληαο ηα ζπκκεηέρνληα ζρνιεία δεηά θαηάζεζε ελζθξάγηζησλ
πξνζθνξψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο κε ηνπξηζηηθφ ιεσθνξείν & πινίν γηα ΠάηξαΙηαιία (Βελεηία / Αλθφλα)-Πάηξα, δηακνλή ζε μελνδνρείν 3 αζηέξσλ κε εκηδηαηξνθή & έλα γεχκα
παθέην, θαζψο & αζθάιηζεο, ζην πιαίζην πινπνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο ηνπ δηθηχνπ
«ΦΟΙΒΟ & ΑΘΗΝΑ» & ηνπ 5ος Γιεθνούρ Φεζηιβάλ Παπαδοζιακών σοπών, σοπωδιών &
οπσηζηπών Βενεηία-Βεπόνα Ιηαλία “Danza sotto la maschera” 17-20 Αππιλίος 2016.
Αλαιπηηθά νη ζπκκεηέρνληεο θαη κεηαθηλνχκελνη είλαη:
Απφ ην 5ν Γπκλάζην Παηξψλ 21 καζεηέο/ηξηεο & 2 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί.
Απφ ην 12ν ΓΔΛ Παηξψλ 25 καζεηέο/ηξηεο & 2 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί.
χλνιν: 50 άηνκα ήηνη 46 καζεηέο/ηξηεο & 4 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Μεηαθοπά με λεωθοπείο 50 θέζεων
Ππόγπαμμα:
1η μέπα: άββαην 16.04.2016
Αλαρψξεζε κε πινίν απφ Πάηξα γηα Βελεηία.
2η μέπα Κπξηαθή 17.04.2016
Άθημε 08.00 ζηε Βελεηία & αλαρψξεζε κε ηνπξηζηηθφ ιεσθνξείν γηα ην μελνδνρείν, ζην Λίλην ληη
Γηέζνιν.
3η μέπα Γεπηέξα 18.04.2016
Αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν κε ην ιεσθνξείν πξνο ιηκάλη Πνχληα ακπηφλε & απφ εθεί κε ην
θαξαβάθη γηα Βελεηία. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν
4η μέπα Σξίηε 19.04.2016
Αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν κε ην ιεσθνξείν πξνο Βεξφλα ή Σεξγέζηε. Πεξηήγεζε ζηε Βεξφλα ή
Σεξγέζηε & επηζηξνθή ζην μελνδνρείν
5η μέπα Σεηάξηε 20.04.2016
Αλαρψξεζε κε ην ιεσθνξείν γηα Αλθφλα & επηβίβαζε απνγεπκαηηλή ψξα, ζην πινίν
6η μέπα Πέκπηε 21.04.2016
Άθημε ζηελ Πάηξα κεζεκέξη ψξα.
ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΜΟΝΗ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ 3 ΑΣΔΡΧΝ
Σξείο δηαλπθηεξεχζεηο ζηελ πεξηνρή Λίλην ληη Γηέζνιν κε εκηδηαηξνθή & έλα γεχκα παθέην.
ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΚΣΟΠΛΟΙΚΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
Αθηνπιντθά εηζηηήξηα κεηάβαζεο & επηζηξνθήο γηα ηνπο 46 καζεηέο & 4 εθπαηδεπηηθνχο φπσο
παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζε εζσηεξηθέο θακπίλεο, ήηνη 8 ηεηξάθιηλεο, 5 ηξίθιηλεο, κία δίθιηλε & κία
κνλφθιηλε. Η αλαρψξεζε ζα γίλεη απφ

ην ιηκάλη ηεο Πάηξαο, άββαην ζηηο 16.04.2016 (εκέξα

αλαρψξεζεο) κε πξννξηζκφ ην ιηκάλη ηεο Βενεηίαρ. Αναγκαία ώπα άθιξηρ ζηο Λιμάνι ηηρ
Βενεηίαρ ηο απγόηεπο ζηιρ 8.00 π. μ., Κςπιακή 17.04.2016.
Η επηζηξνθή ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην ιηκάλη ηεο Αλθφλα, Σεηάξηε 20.04.2016 νπσζδήπνηε
απνγεπκαηηλή ψξα (εκέξα αλαρψξεζεο), κε πξννξηζκφ ην ιηκάλη ηεο Πάηξαο. Πέκπηε 21.04.2016,
εκέξα άθημεο ζηελ Πάηξα.
ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ
Αζθάιηζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε:
Α) Αζηηθή-επαγγεικαηηθή επζχλε &
Β) Κάιπςε ησλ εμφδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο,
δει. 2 ψξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε, Σεηάξηε ζηηο 16.04.2016 έσο θαη δπν ψξεο κεηά ηελ επηζηξνθή
ζηελ Πάηξα ηελ Πέκπηε, 21.04.2016, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14 ηεο 129287/Γ2/10.01.2012
απφθαζεο ηνπ Τ.Π.Δ.Π.Θ. (ΦΔΚ 2769/Β/02.01.2011).
Δπίζεο ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ή πηψρεπζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ λα παξέρεηαη πέξαλ
ησλ αλσηέξσ & θάιπςε επηζηξνθήο ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ & επαλαπαηξηζκνχ ησλ καζεηψλ &
θαζεγεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ κεηαθίλεζε.
Π Ρ Ο  Ο Υ Η : Μεηά ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζθνκηζηεί ην ζπκβφιαην
γηα ηελ παξαπάλσ θάιπςε, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη:
α) ν αξηζκφο ζπκβνιαίνπ,

β) ηα νλφκαηα ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ,
γ) νη εκεξνκελίεο,
δ) ε δηάξθεηα & ν πξννξηζκφο ηεο κεηαθίλεζεο &
ε) ε αλαιπηηθή νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ αζθαιηζκέλσλ καζεηψλ & θαζεγεηψλ.
Γηα ηελ πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ή πηψρεπζεο, ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα
αλαθέξεηαη

&

ν

ηξφπνο

άκεζεο

θαηαβνιήο

ησλ

θαηαβιεζέλησλ

πνζψλ

&

ησλ

εμφδσλ

επαλαπαηξηζκνχ.
Η πποζθοπά θα ππέπει να αναθέπεηαι ζηην ηελική ζςνολική ηιμή (ζςμπεπιλαμβανομένος
ηος ΦΠΑ) για ηιρ παπαπάνω ςπηπεζίερ ξεσωπιζηά για ηην κάθε μία (μεηακίνηζη,
αζθάλιζη) & ζηο ζύνολο, αλλά & ζηον επιμεπιζμό ηηρ ανά άηομο (ζςμπεπιλαμβανομένος
ηος ΦΠΑ).
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ πιεξνχλ ηηο θαηά λφκν
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο.
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζε θιεηζηφ θάθειν ζην γξαθείν ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ 5 νπ Γπκλαζίνπ
Παηξψλ,

κε ηελ έλδεημε «ππφςε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ, κεηαθίλεζεο Ιηαιία», έωρ

ηην Παπαζκεςή 19.02.2016 & ώπα 11.00.
Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ
α) πξνζσπηθά ή
β) κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν.
Γελ γίλνληαη δεθηέο απνζηνιέο κε e-mail ή fax.
ΠΡΟΟΥΗ:

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά & ζηνλ ίδην θάθειν, θάζε ηαμηδησηηθφ γξαθείν ζα θαηαζέηεη

απαξαίηεηα & ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα αλαγξάθεη:
α) φηη θαηέρεη ην εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο (βεβαίσζε ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ) &
β) φηη ην ζήκα απηφ βξίζθεηαη ζε ηζρχ.
Θα επηιεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
πιεξφηεηα & πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.

Ο Γηεπζπληήο

θσλζηαληίλνο ηζαρξέιηαο
ρεκηθφο

