ΥΑΛ/ΣΑ 2/3/2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΥΑΪΑ

Αξηζκ.πξση. : 78

ΓΤΜΝΑΙΟ & Λ.Σ. ΥΑΛΑΝΔΡΙΣΑ

2ε ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ 2 ΗΜΔΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ-Λ.Σ.
ΥΑΛΑΝΓΡΙΣΑ ( πλεξγαδόκελα ζρνιεία : 8ν Γπκλάζην Παηξώλ, Μνπζηθό ζρνιείν
Παηξώλ, Γπκλάζην αγείθσλ ) ΣΗΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ
Η Γ/λζε ηνπ Γπκλαζίνπ-Λπθ. Σάμεσλ Υαιαλδξίηζαο θαιεί ηνπο ηαμηδησηηθνύο
πξάθηνξεο, λα ππνβάινπλ ζην Γξαθείν ηνπ Γ/ληή ηνπ ρνιείνπ κέρξη ηηο 2/3/2016, εκέξα
Σεηάξηε θαη ώξα 12.00, έληππεο πξνζθνξέο ζε θιεηζηό θάθειν γηα ηε δηνξγάλσζε εθπ/θήο
2 ήκεξεο εθδξνκήο ζηελ Καιακάηα κε ηηο πην θάησ πξνππνζέζεηο:


Ηκεξνκελία εθδξνκήο: 31-3-2016 εκέξα Πέκπηε έσο 1-4-2016 εκέξα Παξαζθεπή.



Πξννξηζκόο: Καιακάηα



Αλαρώξεζε 1νπ Λεσθνξείνπ ( 53 ) ζέζεσλ από Γπκλάζην Υαιαλδξίηζαο θαη ώξα
08.00 θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζεί ζηα αγέηθα όπνπ ζα
επηβηβαζηνύλ νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ αγείθσλ.



Αλαρώξεζε 2νπ Λεσθνξείνπ ( 50 ) ζέζεσλ από 8ν Γπκλάζην Παηξώλ ( Σξηάληεηνο )
θαη ώξα 08.00 θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζεί ζην Μνπζηθό ζρνιείν
Παηξώλ όπνπ ζα επηβηβαζηνύλ νη καζεηέο ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ.



Σόπνο ζπλάληεζεο ησλ δύν ιεσθνξείσλ, εθηηκώκελνο ρξόλνο 09.30 ζηελ
Γαζηνύλε. Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην εξγνζηάζην PUMMARO. Γηάξθεηα
επίζθεςεο κηζή ώξα. Αλαρώξεζε γηα Καιακάηα.



Δθηηκώκελνο ρξόλνο άθημεο ζηελ Καιακάηα 13.30



Γηαλπθηέξεπζε ζηελ Καιακάηα.



Αλαρώξεζε από Καιακάηα 1/4/2016 θαη ώξα 15.30. Δθηηκώκελνο ρξόλνο
επηζηξνθήο ζηα ζρνιεία κε ηελ αθόινπζε ζεηξά: Γπκλάζην αγείθσλ – Γπκλάζην
Υαιαλδξίηζαο θαη Μνπζηθό ζρνιείν – 8ν Γπκλάζην Παηξώλ ώξα 21.00.



πκκεηέρνληεο: ελελήληα δύν ( 92 ) καζεηέο θαη ελλέα ( 9 ) ζπλνδνί



Μεηαθνξά: Η εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε δύν ( 2 ) ιεσθνξεία 50 θαη 53
ζέζεσλ ηα νπνία ζα πιεξνύλ όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο, ζύκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δειαδή:
 Φσηνηππία άδεηαο θπθινθνξίαο
 Φσηνηππία δειηίνπ θαηαιιειόηεηαο
 Γειηίν ειέγρνπ ΚΣΔΟ
 Τπεύζπλε δήισζε όηη ην ηαμηδησηηθό γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα
ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ.
 Φσηνηππία αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ


Γηακνλή: ζε Ξελνδνρείν 3 ή 4 αζηέξσλ ζηελ Καιακάηα κε πξσηλό ζε
δίθιηλα, ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο
ζπλνδνύο.



Αζθάιεηα
Α. Ύπαξμε αζθάιεηαο αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο
Β. Αζθαιηζηηθή θάιπςε ζπκκεηερόλησλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή

αζζελείαο, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν3 θαη 14 ηεο 129287/Γ2/10-1-2011 απόθαζεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
Γ. Η πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ηελ ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΦΠΑ ηνπ ηαμηδηνύ θαη ηελ ηηκή αλά καζεηή.
Γ. Οη παξαπάλσ ηηκέο ζα πεξηιακβάλνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Α θαη Β πεξηπηώζεηο.
Θα επηιεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο πιεπξάο πξνζθνξά – ζε ζπλδπαζκό κε ηηο
παξερόκελεο ππεξεζίεο κεηά από αμηνιόγεζε πνπ ζα γίλεη ζηηο 7-3-2016 θαη ώξα 12.00 ζην
γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
Α. ΑΘΑΝΑΟΤΛΙΑ ΠΔ 10
Κνηλσληνιόγνο

