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Προς

Διεύθυνση
Αχαΐας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Β/θμιας

Εκπ/σης

Ν.

για την ανάδειξη αναδόχου που θα

αναλάβει και θα διοργανώσει την υλοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής διάρκειας μίας (01)
ημέρας στην Πάργα».
ΣΧΕΤ: Υ.Α 12928/Γ2 ((ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/ 02-12-2011)

. «ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Το Γενικό Λύκειο Δεμενίκων προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα
αναλάβει και θα διοργανώσει την υλοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής διάρκειας μίας (01) ημέρας
στην Πάργα και ζητά την κατάθεση προσφορών σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2, άρθρο 14
(ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης
οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΛ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Από 140 έως 165 μαθητές/μαθήτριες.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΕΠΤΑ (07)
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΓΑ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 21/04/2016, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Οι προδιαγραφές που ορίζονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (απαιτήσεις προσφοράς) είναι οι
ακόλουθες:

Α) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
1) Η μετακίνηση των μαθητών και συνοδών καθηγητών θα είναι χερσαία. Το προσφερόμενο
όχημα να διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές:


Άριστη εσωτερική και εξωτερική κατάσταση σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του
ΚΤΕΟ



Σφυράκια θραύσης κρυστάλλων εντός του λεωφορείου



Κλιματισμό



Ζώνες ασφαλείας



Μικροφωνική εγκατάσταση



Επαρκή χώρο για εναποθήκευση αποσκευών



Φαρμακείο



Βασικά εργαλεία επισκευής/συντήρησης και εφεδρικό τροχό



Άδεια κυκλοφορίας εκδόσεως 2000 και μεταγενέστερη



Πρόσφατο και σε ισχύ ΚΤΕΟ



Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών



Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (για αστική ευθύνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)
Β) ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ το ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ και είναι
υποχρεωμένο να το καταθέσει με την προσφορά του.
Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία .


Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στο σχολείο, σε
κλειστό φάκελο. Με κάθε προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο κατατίθεται απαραιτήτως
1) το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, 2) αντίγραφα όλων των
απαραιτήτων εγγράφων του οχήματος και του οδηγού 3) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη
καταλύματος ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με την παρούσα.

Στην τελική τιμή κόστους να συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α ,καθώς και το συνολικό κόστος για τη
συμμετοχή του κάθε μαθητή/τριας. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο σχολείο έως Δευτέρα,
4/4/2016 και ώρα 12:30 π.μ.. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια
ημέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο του Διευθυντή.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η
τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου
ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη
Ζ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

21/04/2016
ΠΕΜΠΤΗ

Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου 06:30 π.μ..
Ενδιάμεσες ολιγόλεπτες στάσεις σε σημεία που θα υποδείξει ο αρχηγός της
εκδρομής.
Άφιξη στην Πάργα περίπου 11:30 π.μ.και υλοποίηση εκπαιδευτικών
δράσεων.
Αναχώρηση 16:00 μ.μ.για επιστροφή στην Πάτρα (χώρο του σχολείου).

Παρακαλούμε οι υπεύθυνοι των γραφείων να μην επικοινωνούν με τη σχολική μονάδα, παρά
μόνο εάν χρειάζονται πληροφορίες που δεν αναφέρονται στη παρούσα προκήρυξη και είναι
αναγκαίο να δοθούν διευκρινήσεις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Φώτιος Μαυρουδής

