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ΠΡΟ:
Σαξιδιωηικά Γπαθεία

ΘΕΜΑ : « Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο γηα ηε λ παξνρή
ηωλ ππεξεζηώλ κεηαθίλεζεο ζηα πιαίζηα ηεο κνλνήκεξεο εθδξνκήο ηεο A ΄ ηάμεο ηνπ 12νπ
ΓΕΛ Παηξώλ ζηελ Ζάθπλζν»
Το 12ο Γενικό Λύκειο Πάηπαρ διοπγανώνει μονοήμεπη εκδπομή ζηη Εάκςνθο ζύμθωνα με ηην
Υ.Α 19287/10-11-2011 ηος ΥΠ.Π.Δ.Θ( ΦΔΚ 2769/02-12-2011 η.Β’)ζσεηική Υποςπγική Απόθαζη.
Για ηο ζκοπό αςηό, η Γιεύθςνζη ηος 12ος Γενικού Λςκείος Πάηπαρ ,καλεί ηοςρ ηαξιδιωηικούρ
ππάκηοπερ πος ενδιαθέπονηαι ,να ςποβάλλοςν κλειζηή ένηςπη πποζθοπά για ηην διοπγάνωζη
εκδπομήρ με ηα παπακάηω ζηοισεία:
1. Ζμεπομηνία εκδπομήρ Τρίτη 22 Μαρτίου 2016
2. Πποοπιζμόρ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ .
3. Θα αναθέπεηαι η ηελική ηιμή ανά μαθηηή. Παπακαλούμε να αναθέπεηαι δςο ηιμέρ: κία κε
ηε κεηαθνξά ηνπ ιεωθνξείνπ ζηελ Ζάθπλζν καδί κε ην θαξάβη αλά καζεηή και κία
ρωξίο ην πέξαζκα ηνπ ιεωθνξείνπ ζηε Ζάθπλζν καδί κε ην θαξάβη αλά καζεηή.
4. Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων :Μαζεηέο: 56 θαη Σπλνδνί θαζεγεηέο :04
4. Μεηαθοπά με 01 λεωθοπείο 60 θέζεων ηο οποίο θα πληπεί όλερ ηιρ πποδιαγπαθέρ
καηαλληλόηηηαρ (να μαρ αποζηαλούν ηα ανηίζηοισα δικαιολογηηικά)ζύμθωνα με ηιρ κείμενερ
διαηάξειρ ,δηλαδή:
Φωηοηςπία άδειαρ κςκλοθοπίαρ
Φωηοηςπία Γεληίος Καηαλληλόηηηαρ
Γεληίο ελέγσος ΚΤΔΟ
Δπαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ
Το λεωθοπείο θα είναι ζηη διάθεζη ηος απσηγού ηηρ εκδπομήρ και θα μεηακινείηαι ζύμθωνα
με ηιρ ςποδείξειρ ηος, όλερ ηιρ ώπερ βάζη ππογπάμμαηορ.
Ύπαπξη αζθάλειαρ αζηικήρ επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ και αζθάλιζη όλων ηων μαθηηών και
ηων ζςνοδών πος θα καλύπηει έξοδα ζε πεπίπηωζη αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ.

Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να ςποβάλλοςν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ ζε ζθπαγιζμένο θάκελο (με
θςζική αλληλογπαθία και όσι ηλεκηπονική) μέσπι ηιρ 02-03-2016 ημέπα Τεηάπηη και ώπα 14.00 μ.μ
ζηο Σσολείο και ζηο Γπαθείο ηηρ Γιεςθύνηπιαρ..
Ζ πποζθοπά θα πεπιλαμβάνει :
1.Τη ζςνολική ηιμή ηηρ εκδπομήρ με ΦΠΑ καθώρ και ηην ανά μαθηηή επιβάπςνζη.(ζηο ζςνολικό
κόζηορ θα πεπιλαμβάνεηαι η αζθάλεια αζηικήρ επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ, η αζθάλεια αηςσήμαηορ ή
αζθένειαρ).
2.Υπεύθςνη δήλωζη όηι ηο ηαξιδιωηικό Γπαθείο διαθέηει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ ηο οποίο
βπίζκεηαι ζε ιζσύ.
3.Φωηοηςπία άδειαρ κςκλοθοπίαρ
4.Φωηοηςπία Γεληίος Καηαλληλόηηηαρ
5.Γεληίο ελέγσος ΚΤΔΟ ζε ιζσύ
6.Δπαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ
7. Αζθαλιζηήπιο ηος λεωθοπείος ζε ιζσύ.
8. Αναγπαθή ηηρ παλαιόηηηαρ ηος λεωθοπείος.
Πέπαν ηηρ ημεπομηνίαρ και ηηρ ώπαρ λήξηρ ηος διαγωνιζμού ,καμία πποζθοπά δεν θα γίνεηαι
δεκηή.
Θα επιλεσθεί η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομικήρ πλεςπάρ πποζθοπά ζε ζςνδςαζμό με ηιρ
παπεσόμενερ ςπηπεζίερ.
Δπίζηρ δίνεηαι η δςναηόηηηα αλλαγήρ ηος ππογπάμμαηορ από ηον απσηγό.
Σαρ ενημεπώνοςμε επίζηρ όηι ππιν ηην ανασώπηζη θα γίνει έλεγσορ από ηην ηποσαία.

Η Γιεςθύνηπια

ύπιος Κωζηούλα

