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ΠΡΟ:
Σαμηδησηηθά Γξαθεία
(κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΓΓΔ
Αραίαο)

ΘΕΜΑ: Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για ηην παροτή σπηρεζιών μεηακίνηζης,
εκπαιδεσηικής εκδρομής μαθηηών ηοσ 7οσ ΕΠΑΛ Πάηρας ζηο Λοσηράκι
Σν ρνιείν καο, πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη εκεξήζηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή καζεηώλ ηελ Πέκπηε
21 Απξηιίνπ 2016 κε πξννξηζκό ην Λνπηξάθη.
Γη’ απηό ην ζθνπό ε 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 Απξηιίνπ 2016, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00, έληππεο πξνζθνξέο ζε θιεηζηό θάθειν γηα
παξνρή ππεξεζηώλ κεηαθίλεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθδξνκήο.
Σα ζηνηρεία γηα ηελ εθδξνκή θαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα θαιπθζνύλ είλαη:
Ημερομηνία εκδρομής: Πέμπηη 21 Απριλίοσ 2016.
Πρόγραμμα εκδρομής:
08.00 Αλαρώξεζε καζεηώλ από ην ρώξν ηνπ ρνιείνπ.
09.00 – 09.30 Δλδηάκεζε ηάζε
11.00 Άθημε ζην Λνπηξάθη
11.00 – 12.00 Πεξηήγεζε – πεξίπαηνο ζηελ πόιε.
12.00 – 14.30 Ξελάγεζε ζηε ιίκλε Βνπιηαγκέλεο, Φάξν Ηξαίνπ θαη όζην Παηάπην.
14.30 – 16:30 Φαγεηό θαη θαθέο ζην Λνπηξάθη
16.30 Αλαρώξεζε γηα Πάηξα.
21:00 Άθημε ζην ρώξν ηνπ ρνιείνπ (κεηά από ελδηάκεζε ζηάζε)
Σσμμεηέτονηες: ηελ εθδξνκή ζα ζπκκεηάζρνπλ 43(ζαξάληα ηξεηο) καζεηέο θαη 3(ηξεηο -1 αξρεγόο θαη
2ζπλνδνί)εθπαηδεπηηθνί . πλνιηθά 46 (ζαξαληαέμη) άηνκα.
Μεηαθορά: Με αζθαιέο ιεσθνξείν (θαηά πξνηίκεζε 1 ιεσθνξείν ησλ 50 ζέζεσλ) ην νπνίν ζα πιεξνί
όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη ηα αληίζηνηρα
παξαζηαηηθά ζα ζπλνδεύνπλ ηελ πξνζθνξά δειαδή:
Φσηνηππία άδεηαο θπθινθνξίαο
Φσηνηππία ηνπ δειηίνπ θαηαιιειόηεηαο
Γειηίν ειέγρνπ ΚΣΔΟ
Τπεύζπλε δήισζε όηη ην ηαμηδησηηθό γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ.
ε θάζε πεξίπησζε ην ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο θαη ζα κεηαθηλείηαη
ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ όιεο ηηο ώξεο, ελώ ζα πξέπεη λα έρεη πξνλνεζεί ν ηξόπνο κεηαθίλεζεο ησλ
καζεηώλ ζε πεξίπησζε πνπ ζα έρεη θαιπθζεί ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ νδεγνύ.
Αζθάλεια εκδρομής: 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).
Πρόζθεηα ζηοιτεία:
Η πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζε θάζε έλαλ όξν από ηνπο παξαπάλσ αλαιπηηθά. Δπηπιένλ ζα
αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο θαη ζηελ αλά καζεηή επηβάξπλζε γηα ην ζύλνιν ηεο
εθδξνκήο.
ηηο παξαπάλσ ηηκέο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.

Οη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε θαη δηεθπεξαίσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ
θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε -αζηηθή επζύλε ζα γίλεη κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ.
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 Απξηιίνπ 2016 ώξα 12:30.
Θα επηιεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο πιεπξάο πξνζθνξά ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο θαζώο θαη ηελ ηπρόλ πνηνηηθή
δηαθνξνπνίεζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη ηειεθσληθά από ηελ δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ.
Σν 7ν ΔΠΑΛ Πάηξαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ
απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγίεο, θαθνθαηξία, θηι) ρσξίο απνδεκίσζε
ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ.
Ο αξρεγόο ηεο εθδξνκήο
Κσλζηαληίλνο Αλαγλώπνπινο
ΠΔ 02

Η Γηεπζύληξηα

Κνπηξνπκάλε Αλησλία

