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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: ΦΩΣ. ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ

Πξνο: Σαμηδησηηθά Γξαθεία

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ πποζθοπάρ
ζσεηικά με ηη μεηάβαζη, διαμονή και επιζηποθή μαθηηών και εκπαιδεςηικών ππορ και από
ηην Β. Ιηαλία και Δλβεηία ηος 6ος ΓΔΛ Πάηπαρ ».
σεη.: Τ.Α 129287/Γ2 (ΦΔΚ 2769/Β/2.12.11) κε ζέκα «Δθδξνκέο-Μεηαθηλήζεηο καζεηώλ
Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ρώξαο»
Πξνζθαινύκε ηα Γξαθεία Γεληθνύ Σνπξηζκνύ κε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΣ
ζε ηζρύ, λα θαηαζέζνπλ ζην 6ν ΓΔΛ Πάηξαο ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά κέρξη ηελ Σεηάξηε, 24-022017 θαη ώξα 10:00. Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν ή
ηαρπδξνκηθά, αξθεί λα δηαζθαιηζηεί όηη έρνπλ παξαιεθζεί από ην 6ν ΓΔΛ Πάηξαο κέρξη ηελ
αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα . Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνύλ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαη
δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο λα παξαβξεζνύλ.
Γηα ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο απηήο, ζαο γλσζηνπνηνύκε ηα εμήο:
1. Πποοπιζμόρ: Ιηαλία-Δλβεηία
1ε ΖΜΔΡΑ: Σξίηε, 28-03-2017: ρνιείν - Ληκάλη Πάηξαο --Αλθόλα
2ε ΖΜΔΡΑ: Σεηάξηε, 29-03-2017: Αλθόλα - Μηιάλν -Γηαλπθηέξεπζε
3ε ΖΜΔΡΑ: Πέκπηε, 30-03-2017:Μπέξγθακν (πξναηξεηηθά), Κόκν, Λνπγθάλν θαη ην απόγεπκα
αλαρώξεζε γηα Επξίρε - Γηαλπθηέξεπζε ζηελ πεξηνρή ηεο Επξίρεο.
4ε ΖΜΔΡΑ: Παξαζθεπή, 31-03-2017: Μ ε η ά β α ζ ε ζ η ε Β έ ξ λ ε , Ξελάγεζε. Απόγεπκα:
Δπηζηξνθή θαη με λ ά γ ε ζ ε ζ η ε Επξίρε - Γηαλπθηέξεπζε ζηε Επξίρε.
5ε ΖΜΔΡΑ: άββαην,01-03-2017: Πξσί: Επξίρε, Λνπθέξλε. Απόγεπκα: Μεηάβαζε ζ η ε
Μ π ν ι ό λ η α - Γηαλπθηέξεπζε.
6ε ΖΜΔΡΑ: Κπξηαθή, 02-04-2017:Πξσί :ύληνκε πεξηήγεζε ζηε Μπνιόληα. Μεζεκέξη:
Αλαρώξεζε θαη κεηάβαζε ζε Αλθόλα- Δπηβίβαζε ζην πινίν.
7ε ΖΜΔΡΑ :Γεπηέξα, 03-04-2017: Άθημε ζην Ληκάλη Πάηξαο -ρνιείν

2. Πποβλεπόμενορ απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων:
Α. 27- 30 καζεηέο θαη 3 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί.
3. Μεηαθοπικά μέζα:
·

Λεσθνξείν γηα κεηαθηλήζεηο από θαη πξνο ηνλ πξννξηζκό καο.

·

Δπηβαηηθό πινίν γξακκήο γηα κεηαθίλεζε από Πάηξα γηα Αλθόλα θαη αληίζηξνθα.

3.1 Οι μεηακινήζειρ ησλ καζεηώλ ζα γίλνληαη κε θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία πνπ πιεξνύλ ηηο
πξνδηαγξαθέο αζθαινύο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ, βάζεη ηεο θείκελεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο κε
έκπεηξν νδεγό. Σα ιεσθνξεία ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ
καζεηώλ.
4. Γιανςκηέπεςζη:
Έμη ζπλνιηθά δηαλπθηεξεύζεηο:
·

Γπν δηαλπθηεξεύζεηο ελ πισ: Πάηξα - Αλθόλα θαη αληίζηξνθα
- Γίθιηλεο ή ηεηξάθιηλεο θακπίλεο γηα καζεηέο
- Γίθιηλεο ή κνλόθιηλεο θακπίλεο γηα εθπαηδεπηηθνύο

·

Σέζζεξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρεία:
- Μία δηαλπθηέξεπζε ζην Μηιάλν
-Μία δηαλπθηέξεπζε ζηε Μπνιόληα
-Γύν δηαλπθηεξεύζεηο ζηε Επξίρε
(βι. ην αλαιπηηθό πξόγξακκα)

4.1. Καηηγοπία καηαλύμαηορ για ηιρ διανςκηεπεύζειρ εκηόρ πλοίος: Ξελνδνρεία 3* θαη
4* ζε ηξίθιηλα ή δίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο
εθπαηδεπηηθνύο.
Α] Με ππωινό ζε κπνπθέ, όπσο όινη νη πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ ή
Β] Με ππωινό ζε κπνπθέ, όπσο όινη νη πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ και ημιδιαηποθή ηη 2η, 3η , 4η
και 5η ημέπα.
Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα μελνδνρεία, ηελ αθξηβή ηνπνζεζία θαη ηελ απόζηαζε από ην θέληξν
ησλ πόιεσλ. Σν μελνδνρείν λα πιεξνί όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ζσζηή δηακνλή
(ζέξκαλζε, δεζηό λεξό θ.ι.π) θαη λα έρεη θαιέο αμηνινγήζεηο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο ηύπνπ
hotels.com, booking.com, trivago.gr θιπ. Όινη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ηνπ μελνδνρείνπ λα είλαη ζηε
δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηελ δηακνλή καο.
4.2 Ζ ημιδιαηποθή να μποπεί να ππαγμαηοποιηθεί με έξοδα ηος ππακηοπείος και ζηην
πεπίπηωζη θαζπζηέξεζεο επηζηξνθήο ησλ καζεηώλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο εληόο ηνπ
σξαξίνπ ζεξβηξίζκαηνο δείπλνπ.
5. ςμβόλαιο ομαδικήρ και αηομικήρ αζθάλιζηρ όισλ ησλ κεηαθηλνπκέλσλ καζεηώλ θαη
εθπαηδεπηηθώλ ην νπνίν ζα πξνβιέπεη: α) Γηαζθάιηζε πιήξνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο
θαη β) Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο Γηνξγαλσηή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη πξόζζεηε
αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο (λα θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά
έγγξαθα).
Να αλαθέξεηαη επίζεο ε ζπλνιηθή ηηκή ηεο νξγαλσκέλεο εθδξνκήο θαη ε επηβάξπλζε αλά καζεηή
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.).
6. Τπεύθςνη δήλωζη ηος ηοςπιζηικού γπαθείος, όηι διαθέηει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ πος
βπίζκεηαι ζε ιζσύ καθώρ και επικςπωμένο θωηοανηίγπαθο ηος ζήμαηορ και άδεια
λειηοςπγίαρ από ηον EOT ζε ιζσύ.
7. Σα σπήμαηα θα δοθούν ζε ποζοζηό 70% μέσπι ηην ππαγμαηοποίηζη ηηρ εκδπομήρ και ηο
30% μεηά ηην εκδπομή ωρ πήηπα καλήρ εκηέλεζηρ.

8. Ο διαγωνιζμόρ θα είναι μειοδοηικόρ με ποιοηικάκπιηήπιαεπιλογήρ.
9. Σν ηνπξηζηηθό γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί, έ γ θ α η ξ α , πξηλ ηελ αλαρώξεζε ζα πξέπεη λα
θαηαζέζεη ζην ζρνιείν, θξάηεζε δσκαηίσλ ζην πξνηεηλόκελν μελνδνρείν θαη θξάηεζε ζέζεσλ ζην
πινίν.
10. Απόδνζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ξήηξαο θαιήο εθηέιεζεο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ
όξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ από πιεπξάο ηνπ.
11. Γηα ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα ζπλππνινγηζζνύλ θαη ηα εμήο:



Όια ηα δσκάηηα λα βξίζθνληαη ζην ίδην θηίξην ζε έλαλ ή ην πνιύ δύν νξόθνπο.
Σελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθίλεζε ζηηο
νξηζζείζεο εκεξνκελίεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο (αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο απεξγίεοεθινγέο θ.ι.π) κε αιιαγή εκεξνκεληώλ ή κε επηζηξνθή όισλ ησλ ρξεκάησλ ρσξίο
πξόζζεηε επηβάξπλζε γηα ην ζρνιείν.

12. Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε γξαπηή δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ εθδξνκή
από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία.
Σν πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί ζα ελεκεξσζεί κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία.
13. Καηάζεζε πξνζθνξώλ ζην γξαθείν ηνπ ζρνιείνπ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν έσο 22-02-2017
ημέπα Σεηάπηη και ώπα 10:00. Πέξαλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο θαη ώξαο δελ γίλνληαη
πξνζθνξέο δεθηέο.
14.Με ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνύλ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά ησλ ιεσθνξείσλ:
1) Άδεηα θπθινθνξίαο
2) Έιεγρνο ΚΣΔΟ
3) Αζθαιηζηήξην πκβόιαην
15. Ζ ηειηθή ζύκβαζε ζα ππνγξαθεί ην αξγόηεξν έσο 03-03-2017.

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ

ΦΩΣΔΗΝΖ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ

