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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Τν 10ν ΓΕΛ Πάηξαο πξνθεξύζζεη πξόρεηξν δηαγσληζκό ζηα πιαίζηα ηεο 129287/Γ2
απόθαζεο ηνπ ΥΠΔΜΘ (ΦΕΚ 2769/2-12-2011 ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο
επίζθεςεο καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο ζην Ναύπιην ην δηήκεξν Σετάρτη και Πέμπτη 1314 Απριλίοσ 2016.
Σηελ επίζθεςε, ζα ζπκκεηέρνπλ 15 καζεηέο θαη 2 θαζεγεηέο. Ώξα αλαρώξεζεο
7:30π.κ. από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.
Προϋποθέσεις ποσ πρέπει να πληρούνται:
1. Τν ηνπξηζηηθό γξαθείν καδί κε ηελ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιιεη ζην ζρνιείν γηα λα
αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε ηεο επίζθεςεο, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη απαξαίηεηα : α)
ππεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη Εηδηθό Σήκα Λεηηνπξγίαο πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρύ, β)
ππεύζπλε δήισζε όηη ηα ιεσθνξεία πληρούν όλοσς ηοσς όροσς αζθάλειας και
διαθέηοσν όλα ηα απαραίηηηα έγγραθα.
2. Πξέπεη λα ππάξρνπλ απαξαίηεηα ζην ιεσθνξείν ην πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 13
Ν.711/77 δειηίν απνγξαθήο θαη ην δειηίν ηερληθνύ ειέγρνπ από ην νηθείν ΚΤΕΟ, θαζώο
επίζεο λα δηαζέηεη θιηκαηηζκό, κνπζηθή, κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε, θαξκαθείν, δώλεο
αζθαιείαο θαη λα πιεξνί ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο θπθινθνξίαο.
3. Υπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Επζύλεο Δηνξγαλσηή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη
αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο πνπ ζα θαιύπηεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλνδνύο
θαζεγεηέο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.

4. Σηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο, θαζώο
θαη ην θόζηνο αλά καζεηή καδί κε ην Φ.Π.Α.
5. Τν μελνδνρείν λα βξίζθεηαη μέσα στην πόλη τοσ Νασπλίοσ θαη λα είλαη θαηεγνξίαο
ηξηώλ(***) ή ηεζζάξσλ (****) αζηέξσλ θαη λα ζεξβίξεηαη πξσηλό.
6. Τν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά κε θξηηήξηα νηθνλνκηθά,
πνηνηηθά, αζθάιεηαο.
Οη ζρεηηθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηεο Δηεπζύληξηαο ηνπ
ζρνιείνπ, κέρξη ηελ Σετάρτη 23/3/2016 και ώρα 11:00, ζε θιεηζηνύο θαθέινπο πνπ ζα
θέξνπλ εληύπσο ή κε ζθξαγίδα ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ έλδεημε «Πξνζθνξά
γηα ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Ναύπιην».
Εθπξόζεζκεο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δε ζα γίλνπλ δεθηέο.
Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα αλνηρζνύλ ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο
αμηνιόγεζεο ηνπ ζρνιείνπ ηελ Σετάρτη 23/3/2016 και ώρα 11.30 π.μ.
Ελζηάζεηο θαηά ηεο επηινγήο ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη θαη ηελ Πέκπηε 24-03-2016, ώξα
09:00 π.κ..
Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε
ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο
απνδεκίσζε ηνπ Τνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ.
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