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Σαξιδιωτικά Γπαφεία

Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για την παροχή
ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτo πλαίςιo τησ 3-ήμερης εκδρομής του
6ου ΓΕΛ Πάτρας ςτο ΚΠΕ Θέρμου
1. Αντικείμενο τησ προκήρυξησ
Αντικεύμενο τησ παρoύςησ Προκόρυξησ εύναι η παροχό ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτα πλαύςια
τησ 7-ήμερησ εκδρομήσ του 6ου ΓΕΛ Πάτρασ ςτο Κέντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Θέρμου
Αιτωλοακαρνανίασ.

2. Προδιαγραφέσ
2.1. Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ τησ εκδρομήσ
Ημερομηνύα αναχώρηςησ: 14-12-2017 ημϋρα Πϋμπτη
Ημερομηνύα επιςτροφόσ: 16-12-2017 ημϋρα ϊββατο
2.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή
Αριθμόσ μαθητών: 30
Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών: 3
υνολικόσ αριθμόσ μαθητών και ςυνοδών: 33
2.3. Πρόγραμμα τησ εκδρομήσ
1η ΗΜΕΡΑ: 08.00π.μ. αναχώρηςη από ςχολεύο: Πϊτρα-12.00 μ. Άφιξη ςτο Θϋρμο - 14.00
μ.μ. Ξενώνασ - 17.00μ.μ. μετϊβαςη ςτο ΚΠΕ Μϋγα Δϋντρο.
2η ΗΜΕΡΑ: 08.00π.μ. αναχώρηςη για Μυρτιϊ - 14.00μ.μ. επιςτροφό ςτο ΚΠΕ
3η ΗΜΕΡΑ: 09.00π.μ. επύςκεψη ςτον αρχαιολογικό χώρο – ΚΠΕ - 14.00 μ.μ. αναχώρηςη για
Πϊτρα.
2.4. Μέςα μεταφοράσ
1 Λεωθοπείο, όσι διώποθο, ηο οποίο θα είναι ζηη διάθεζη ηος απσηγού ηηρ εκδπομήρ και θα
μεηακινείηαι ζύμθωνα με ηιρ ςποδείξειρ ηος, όλερ ηιρ ώπερ βάζη ππογπάμμαηορ. Να
αναφϋρεται ο αριθμόσ θϋςεων & η παλαιότητα.
2.5. Διαμονή
Η διαμονό των ςυμμετεχόντων (2 διανυκτερεύςεισ) θα γύνει ςτον ξενώνα του ΚΠΕ ςτο
Θϋρμο που παρϋχεται και καλύπτεται από τον φορϋα (ΚΠΕ Θϋρμου)
2.6. Αςφάλιςη
 Τποχρεωτικό Αςφϊλιςη Αςτικόσ Ευθύνησ Διοργανωτό, ςύμφωνα με την κεύμενη
νομοθεςύα.

 Πρόςθετη αςφϊλιςη κϊλυψησ εξόδων ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ.

3. Ελάχιςτεσ προώποθέςεισ
Σο όχημα που θα χρηςιμοποιηθεύ για την μεταφορϊ θα πρϋπει να πληρού κατ’ ελϊχιςτον τισ
παρακϊτω προδιαγραφϋσ.
3.1. Προδιαγραφέσ οχημάτων κατ’ ελάχιςτον
•
Άριςτη εςωτερικό, εξωτερικό και μηχανολογικό κατϊςταςη του οχόματοσ, ςύμφωνα
με τισ αντύςτοιχεσ προδιαγραφϋσ ΚΣΕΟ
•
Κλιματιςμό
•
Μικροφωνικό εγκατϊςταςη
•
Επαρκό χώρο για αποθόκευςη αποςκευών.
•
Όλα τα απαιτούμενα ϋγγραφα (ϊδεια κυκλοφορύασ, ΚΣΕΟ, ϊδεια εξαςκόςεωσ
επαγγϋλματοσ οδικού μεταφορϋα επιβατών, αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο) ςε ιςχύ κατϊ
την περύοδο πραγματοπούηςησ τησ εκδρομόσ.
4. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ
Όλα τα ταξιδιωτικϊ γραφεύα που πληρούν όλεσ τισ προώποθϋςεισ ςύμφωνα με την ιςχύουςα
νομοθεςύα.

5. Χρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολήσ των προςφορών
Οι προςφορϋσ θα υποβληθούν ςφραγιςμϋνεσ ςτη γραμματεύα του ςχολεύου μέχρι και την
Δευτέρα 20/11/2017 και ώρα 12:00. Προςφορϋσ που υποβϊλλονται με email δεν γύνονται
δεκτϋσ. Πϋραν τησ ημερομηνύασ και τησ ώρασ λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ, καμύα προςφορϊ
δεν θα γύνεται δεκτό. το φϊκελο τησ προςφορϊσ θα πρϋπει να αναγρϊφεται η ϋνδειξη «Προςφορϊ
για την εκδρομό ςτο ΚΠΕ Θϋρμου»

6. Χρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςησ των προςφορών
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει την Δευτϋρα 20/11/2017 και ώρα 12:00 ςτο
γραφεύο του Διευθυντό του χολεύου.

7. Διαδικαςία που επελέγη για την ανάθεςη
Αξιολόγηςη και επιλογό τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ με
ποιοτικϊ κριτόρια.

8. Ρήτρα ςυμμετοχήσ
Σα χρόματα θα δοθούν ςε ποςοςτό 70% μϋχρι την πραγματοπούηςη τησ εκδρομόσ και το 30%
μετϊ την εκδρομό, ωσ ρότρα καλόσ εκτϋλεςησ

9. Διευκρινήςεισ για την προςφορά
Η προςφορά θα περιλαμβάνει:
 Έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη ςύμβαςησ αςτικόσ-επαγγελματικόσ ευθύνησ ςε ιςχύ
& Τ.Δ. ότι η αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ καλύπτει τα ϊτομα τησ εκδρομόσ και δεν ϋχει
ξεπεραςτεύ το όριο τησ ιςχύοσ τησ.
 Πρόςθετη Αςφϊλιςη κϊλυψησ εξόδων ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ με ςαφό
αναφορϊ ςτα αςφαλιζόμενα ποςϊ.
 Ση ςυνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνςη ανά μαθητή. Οι
παραπάνω τιμέσ θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. και να περιϋχονται διόδια.
 Τπεύθυνη δόλωςη ότι το Σαξιδιωτικό Γραφεύο διαθϋτει ειδικό ςόμα λειτουργύασ, το οπούο
βρύςκεται ςε ιςχύ.
Προςφορέσ που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίσ τα απαραίτητα ςυνοδευτικά
έντυπα, θα απορρίπτονται.
Σο χολεύο διατηρεύ το δικαύωμα τησ ακύρωςησ τησ εκδρομόσ, λόγω μη ςυμπλόρωςησ του αριθμού
μαθητών, μη ϋγκριςησ τησ μετακύνηςησ ό λόγω ϊλλησ ςοβαρόσ αιτύασ (απεργιών, κακοκαιρύασ,
κλεύςιμο ςυνόρων, κλπ) χωρύσ αποζημύωςη του Σαξιδιωτικού Γραφεύου.

10.

Ιςχύουςα νομοθεςία
Η αξιολόγηςη θα γύνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 13 τησ Τ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 του ΥΕΚ
681 τΒ/2017

Ο Διεςθςνηήρ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANTONAKOS NIKOLAOS

Νικόλαορ Ανηωνάκορ

