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Πάηξα, 22-03-2016
ΠΡΟ: Γ/ΝΖ Γ/ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Ν. ΑΥΑΗΑ
(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα πξνο ελεκέξσζε ηνπξηζηηθώλ πξαθηνξείσλ)

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΟΝΟΖΜΔΡΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΠΡΔΒΔΕΑ
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
Σν 13ν Γπκλάζην Παηξώλ πξνθεξύζζεη πξόρεηξν δηαγσληζκό, ζηα πιαίζηα ηεο 129287/Γ2 /2011
απόθαζεο ηνπ ΤΠΓΜΘ (ΦΔΚ 2769/2-12-2011 ), γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κνλνήκεξεο εθδξνκήο ηεο
Α΄ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ καο ζηελ Νηθόπνιε θαη ζηελ Πξέβεδα, ηελ Σξίηε 12 Απξηιίνπ 2016. Γηα ηνλ
ζθνπό απηό ε Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ θαιεί ηνπο ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο, λα ππνβάιινπλ ζην
γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, έληππεο πξνζθνξέο ζε θιεηζηό θάθειν, κέρξη ηελ Γεπηέξα
28/3/2016 θαη ώξα 12:30.
 Ζκεξνκελία Δθδξνκήο: Σξίηε 12-04-2016
 πκκεηέρνληεο καζεηέο: 85
 πλνδνί: 04
 Ώξα Αλαρώξεζεο: 08:00
 Ώξα Δπηζηξνθήο: 21:00
Πξνϋπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη:
1. Σν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ θαη ησλ καζεηώλ θαζ΄ όιε ηε
δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο.
2. Σν ηαμηδησηηθό γξαθείν καδί κε ηελ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιιεη ζην ζρνιείν γηα λα αλαιάβεη ηελ
νξγάλσζε ηεο εθδξνκήο, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη απαξαίηεηα : α. Φσηνηππία ηεο άδεηαο
θπθινθνξίαο β. Φσηνηππία ηνπ δειηίνπ θαηαιιειόηεηαο γ. Γειηίν ειέγρνπ από ην ΚΣΔΟ,
δ.Τπεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ θαη
ε. Τπεύζπλε δήισζε όηη ην ιεσθνξείν (λα αλαγξάθνληαη νη πηλαθίδεο) πιεξνί όινπο ηνπο όξνπο
αζθάιεηαο θαη δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα (έιεγρνο ΚΣΔΟ, άδεηα, πηζηνπνηεηηθό ηειεπηαίνπ
ηερληθνύ ειέγρνπ, αλαθνξά παιαηόηεηαο θ.ά.).
3.ηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο , θάιπςε αζθάιεηαο αζηηθήο
επαγγεικαηηθήο επζύλεο, αζθάιηζε όισλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ πνπ ζα θαιύπηεη έμνδα ζε
πεξίπησζε αηπρήκαηνο.
4.Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά κε θξηηήξηα νηθνλνκηθά, πνηνηηθά,
αζθάιεηαο.
5.Σν επηιεγκέλν ηαμηδησηηθό γξαθείν ζα ππνγξάςεη ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κε ην ζρνιείν, ζην νπνίν
ζα αλαθέξεηαη ξεηά θαη ε αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο. Οη ζρεηηθέο πξνζθνξέο ζα
πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, κέρξη ηελ Γεπηέξα 28/3/2016 θαη ώξα
12.30 π.κ., ζε θιεηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ ζα θέξνπλ εληύπσο ή κε ζθξαγίδα ηα
ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ έλδεημε «Πξνζθνξά γηα ηε ΜΟΝΟΖΜΔΡΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ
ΠΡΔΒΔΕΑ». Δθπξόζεζκεο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δε ζα γίλνπλ δεθηέο. Δάλ ε πξνζθνξά δελ
αλαθέξεηαη ζηα παξαπάλσ αλαιπηηθά ζα ζεσξείηαη άθπξε. Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο
αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο
ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο), ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ.
Ο Γηεπζπληήο
ΝΣΑΦΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΠΑΣΡΑ, 22/03/2016

