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ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΥΑΪΑ

7Ο ΕΠΑ.Λ ΠΑΣΡΑ

Γηεύζπλζε: Δγγνλνπνύινπ-Καβάθε [θνπθνύιη] Πάηξα
Σ.Κ.:
26335
Σει.:
2610 –643118 Fax. 2610643125
E-mail:
mail@7epal – patras.ach.sch.gr
Πιεξνθνξίεο : Αλησλία Κνπηξνπκάλε

ΠΡΟ:
Σαξιδιωηικά Γπαθεία
(κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΓΓΔ
Αραίαο)

ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ
για ηην παποσή ςπηπεζιών μεηακίνηζηρ όλων ηων μαθηηών ηος ζσολείος ζηο
Αθληηικό Κένηπο Σόθαλορ
Η Γηεύζπλζε ηνπ 7νπ ΔΠΑΛ Πάηξαο θαιεί ηα ελδηαθεξόκελα ηαμηδησηηθά γξαθεία
πνπ ελδηαθέξνληαη, θαη πιεξνύλ ηηο από ην λόκν πξνϋπνζέζεηο, λα ππνβάιινπλ
απηνπξνζώπσο θαη όρη κε ηε ρξήζε ηαρπδξνκείνπ, ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή θαμ,
ζην γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ρνιείνπ κέρξη ηελ 07 Γεθεκβξίνπ 2015, εκέξα
Πέκπηε θαη ώξα 14:00, έληππεο πξνζθνξέο ζε θιεηζηό θάθειν γηα παξνρή ππεξεζηώλ
κεηαθίλεζεο (ζύκθσλα κε ηελ 129287/Γ2/10-1-2011 Απόθαζε ηνπ ΤΠΓΒΜΘ - ΦΔΚ
2769/Β/2-12-11), όπσο παξαθάησ.
Μεηακίνηζη όλων ηων μαθηηών ηος ζσολείος (πεπίπος 380 μαθηηέρ) και
ηων ζςνοδών εκπαιδεςηικών (45 εκπαιδεςηικοί) ζην πιαίζην δηδαθηηθήο επίζθεςεο
ζην Αθληηικό Κένηπο Δημήηπιορ Σόθαλορ ζηα Μποζαίηικα Παηπών γηα ηελ Έθζεζε
Μεηαθνξάο Σερλνγλσζίαο Patras Innovation Quest 2016 (Patras IQ 2016)..
Ημεπομηνία μεηακίνηζηρ:
Παξαζθεπή 15.04.2016
Αλαρώξεζε από 7Ο ΔΠΑΛ ΠΑΣΡΑ ώξα 09:30 θαη νινθιήξσζε κεηαθίλεζεο - άθημε
ζηνλ πξννξηζκό ην αξγόηεξν 10:30
Έλαξμε κεηαθίλεζεο επηζηξνθήο 13:30 – νινθιήξσζε επηζηξνθήο ζην ζρνιείν 14:30.
Μπορεί η μεηακίνηζη να γίνει και ζηαδιακά.
ςμμεηέσονηερ: ηελ κεηαθίλεζε ζα ζπκκεηάζρνπλ ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ, πεξίπνπ 380 + 50 = 430 άηνκα.
Μεηαθοπά: Με αζθαιή ιεσθνξεία θαηάιιεια γηα αζηηθέο ή πεξηαζηηθέο κεηαθηλήζεηο
πνπ ζα πιεξνύλ όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, θαη ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ζα ζπλνδεύνπλ ηελ πξνζθνξά δειαδή:

Φσηνηππία/ εο άδεηαο θπθινθνξίαο

Φσηνηππία / εο ηνπ δειηίνπ θαηαιιειόηεηαο

Γειηίν / α ειέγρνπ ΚΣΔΟ

Τπεύζπλε δήισζε όηη ην ηαμηδησηηθό γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε
ηζρύ.

Αζθαιηζηήξην / α ηνπ ιεσθνξείνπ ζε ηζρύ.
Αζθάλιζη ζςμμεηεσόνηων: Ο αλάδνρνο (γξαθείν ηαμηδίνπ) ζα αλαιάβεη ηελ
ππνρξεσηηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζπκκεηερόλησλ θαη
επηπιένλ αζθάιηζε θάιπςεο ησλ εμόδσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε πεξίπησζε
αηπρήκαηνο ή αζζελείαο όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14 ηεο 129287/Γ2/10-1-2011
Απόθαζεο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ (ΦΔΚ 2769/Β/2-12-11),
Πξνζνρή: Η αζθάλιζη θα καλύπηει ηο διάζηημα ηης ημέρας.
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Ππόζθεηα ζηοισεία: Η πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο κεηαθίλεζεο
θαζώο θαη ζην αλά καζεηή ή αλά δξνκνιόγην κεηαθίλεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ
αξηζκό ησλ καζεηώλ πνπ ζα κεηαθηλνύληαη αλά όρεκα/ δξνκνιόγην.
ηηο παξαπάλσ ηηκέο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.
Οη πξνζθνξέο ζα παξαδίδνληαη ηδηνρείξσο κόλν ζηε δηεπζύληξηα θ. Κνπηξνπκάλε
Αλησλία. Μεηά ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνύ δελ ζα είλαη δεθηή
θακία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 07/04/2016 θαη ώξα
14:30 κκ. Θα επηιεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο πιεπξάο πξνζθνξά ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ παξερόκελε δπλαηόηεηα αζθαινύο θαη έγθαηξεο νινθιήξσζεο ηεο
κεηαθίλεζεο κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη
ηειεθσληθά από ηελ δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ.
Σν 7ν ΔΠΑΛ Πάηξαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο κεηαθίλεζεο ιόγσ αλσηέξαο
βίαο ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (αθύξσζε ηεο εθδήισζεο θιπ) ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ
ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ.

Η Γηεπζύληξηα
Κνπηξνπκάλε Αλησλία
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