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ΛΤΚΔΙΟ ΛΑΠΠΑ
Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Φαξ:

27052,ΛΑΠΠΑ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΔΑΜ

Αριθμ. Πρωτ. :

11

26930-31555
26930-31555

ΠΡΟ:
ΔΔΕ Αχαΐας

ΘΕΜΑ:

«Προκήρυξη εκδήλωςησ
ενδιαφέροντοσ για την παροχή
ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτα
πλαίςια τησ 6ήμερης του
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΠΠΑ ςτη
Σόφια».

Σν Λύθεην Λάππα δηνξγαλώλεη 6ήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηε
όθηα.
Ημεπομηνία εκδπομήρ:

Αλαρώξεζε: Γεπηέξα 26/03/2018
Δπηζηξνθή: άββαην 31/03/2018
Απιθμόρ ςμμεηεσόνηων: Μαζεηέο:
17 (11 θνξίηζηα, 06 αγόξηα)
πλνδνί Δθπαηδεπηηθνί:
2
πλνιηθόο Αξηζκόο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ:

Ππόγπαμμα Δκδπομήρ:

19

Δεπηέξα 26/03/2018
Πξσηλή αλαρώξεζε ζηηο 6.00 πκ από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ζην Λάππα κε
ελδηάκεζεο ζηάζεηο (Μέηζνβν,Olympus Plaza-Βέξνηα, Πξνκαρώλαο).
Γηέιεπζε ζπλόξσλ. Άθημε ζηε όθηα πεξίπνπ ζηηο 18.00 κκ θαη ηαθηνπνίεζε
ζην μελνδνρείν, δείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.

Τξίηε 27/03/2018
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε πεξίπνπ ζηηο 10.00 κκ γηα μελάγεζε ζηα πην ζεκαληηθά
αμηνζέαηα ηεο Βνπιγαξηθήο πξσηεύνπζαο Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν πεξίπνπ ζηηο 19.00
κκ, δείπλν θαη βόιηα ζηελ πόιε. Γηαλπθηέξεπζε.

Τεηάξηε 28/03/2018
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε πεξίπνπ ζηηο 10.00 κκ γηα Ρίια (θαηξνύ επηηξέπνληνο),
όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ην ηζηνξηθό κνλαζηήξη θαη ην κνπζείν ηνπ. ηε ζπλέρεηα επηζηξνθή
ζηε όθηα. Γείπλν θαη βόιηα ζηελ πόιε. Γηαλπθηέξεπζε

Πέκπηε 29/03/2018
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε πεξίπνπ ζηηο 10.00 πκ γηα ηελ νινήκεξε εθδξνκή ζηελ
ηζηνξηθή Φηιηππνύπνιε. Πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα ηεο πόιεο θαη ην απόγεπκα επηζηξνθή
ζηε όθηα ζηηο 19.00 κκ. Γηαλπθηέξεπζε.

Παξαζθεπή 30/03/2018
Πξόγεπκα θαη πεξίπνπ ζηηο 10.00 κκ επίζθεςε ζηελ πόιε: ζα δνύκε ην ηδακί
Μπάληα, ηελ άζβεζηε θιόγα ηνπ άγλσζηνπ ζηξαηηώηε θαη ζην εζληθό κνπζείν ηζηνξίαο, ηε
Ρνηόληα ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ην κνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο θαη ην Ναό ηνπ Αγίνπ
Νηθνιάνπ (Ρώζηθε εθθιεζία).Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν ζηηο 19.00 κκ. Γείπλν θαη
δηαλπθηέξεπζε.
Σάββαην 31/03/2018
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε πεξίπνπ ζηηο 08.00 κκ γηα ην Λάππα κε ελδηάκεζεο
ζηάζεηο (Πξνκαρώλαο ,Olympus Plaza-Βέξνηα, Μέηζνβν). Άθημε ζην Λάππα πεξίπνπ ζηηο
20.00 κκ.

Μέζα Μεηαθοπάρ:
Λεσθνξείν κε άδεηα θπθινθνξίαο κεηά ην 2000, 50 ζέζεσλ, ην
νπνίν ζα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο ζύκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Σν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ
Αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο όιεο ηηο ώξεο θαη εκέξεο θαη ζα κεηαθηλείηαη
ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ.
Γιαμονή ζε ξενοδοσείο:
Σν μελνδνρείν πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο όρη θαηώηεξεο ησλ 4 ή 5
Αζηέξσλ κε πξσηλό ζην θέληξν ηεο πόιεο ηεο όθηαο. Απαξαίηεηε
ε αλαθνξά ζην όλνκα ηνπ μελνδνρείνπ, ζην παξερόκελν πξσηλό θαη
δείπλν. Σα δσκάηηα πξέπεη λα είλαη ηξίθιηλα ή δίθιηλα γηα ηνπο
καζεηέο θαη 2 κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο.
Γεύηεπορ Οδηγόρ- Ξεναγόρ.
Τν πξαθηνξείν λα έρεη πξνλνήζεη γηα ηνλ ηξόπν κεηαθίλεζεο ηωλ
καζεηώλ ζε πεξίπηωζε πνπ ζα έρεη θαιπθζεί ην ωξάξην εξγαζίαο
ηνπ νδεγνύ θαη γηα ηελ παξνρή μελαγνύ ηνπιάρηζηνλ γηα θάπνηεο
μελαγήζεηο.
Αζθάλεια Αζηικήρ Δςθύνηρ
Σν αλάδνρν ηαμηδησηηθό γξαθείν βάζεη ηνπ Π.Γ. 339/1996 απαηηείηαη
λα είλαη αζθαιηζκέλν γηα αζηηθή-επαγγεικαηηθή επζύλε.
Τπνρξενύηαη πξηλ ηελ ηειηθή θαηαθύξσζε ηεο εθδξνκήο, λα
θαηαζέζεη ζην ζρνιείν όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ
ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζε ηζρύ. Αζθάιηζε όισλ
ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ πνπ ζα θαιύπηεη έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή
αζζέλεηαο.

Δλάσιζηερ πποϋποθέζειρ
Σν ιεσθνξείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κεηαθνξά θαη νη ρώξνη
δηακνλήο ζα πξέπεη λα πιεξνύλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ
πξνδηαγξαθέο.

Προδιαγραφέσ οχημάτων κατ’ ελάχιςτον
•
Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε
ηνπ νρήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο
ΚΣΔΟ
•
Κιηκαηηζκό
•
Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε
•
Δπαξθή ρώξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπώλ.
•
Να απνζηαινύλ ηα απαηηνύκελα έγγξαθα (άδεηα θπθινθνξίαο,
ΚΣΔΟ, άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα
επηβαηώλ, αζθαιηζηήξην, ζπκβόιαην) ζε ηζρύ θαηά ηελ
πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο. Να αλαθέξεηαη ν
αξηζκόο ζέζεσλ
Προδιαγραφέσ χώρων διαμονήσ κατ’ ελάχιςτον.
•
Οη ρώξνη πνπ ζα πξνζθεξζνύλ γηα ηε δηακνλή καζεηώλ θαη
εθπαηδεπηηθώλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα
ιεηηνπξγίαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη
πγηεηλήο. Δηδηθόηεξα ζα πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα
ζέξκαλζε, δεζηό λεξό θαη κπάλην εληόο ησλ δσκαηίσλ. Γελ ζα
γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο πνπ πξνηείλνπλ ηε θαηάηκεζε ησλ
καζεηώλ ζε δηαθνξεηηθά θαηαιύκαηα, αθόκα θαη αλ είλαη
όκνξα.
•
Η δηακνλή ησλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεη ζε δίθιηλα, ηξίθιηλα ή
ηεηξάθιηλα δσκάηηα κε θαλνληθά-νκνηόκνξθα θξεβάηηα.
Βνεζεηηθά θξεβάηηα (ξάληδα) δελ είλαη απνδεθηά. Η
δηακνλή ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ζα γίλεη ζε κνλόθιηλα
δσκάηηα.
Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ
Όια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.

Γιαδικαζία πος επελέγη για ηην ανάθεζη
Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή ζπλαξηήζεη
άιισλ πνηνηηθώλ θξηηεξίσλ. Δπνκέλσο ζα επηιεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθήο πιεπξάο πξνζθνξά, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο.

Γιεςκπινήζειρ για ηην πποζθοπά
 Ο ΦΠΑ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην ηειηθό πνζό ηεο πξνζθνξάο ζπλνιηθά θαη
αλά άηνκν θαη ην πξαθηνξείν είλαη ππνρξεσκέλν ζηελ έθδνζε λόκηκσλ
παξαζηαηηθώλ
 Σα δηόδηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή πξνζθνξά
 Τπεύζπλε Γήισζε όηη ε αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαιύπηεη ηα άηνκα ηεο
εθδξνκήο θαη δελ έρεη ιήμεη.
 Σν Λύθεην Λάππα δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ ζνβαξήο
αηηίαο.
 Δάλ νη πξνζθνξέο ππεξβαίλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ ην
Λύθεην Λάππα κπνξεί λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ επηινγή ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ.
 Η αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο λα πεξηιακβάλεηαη ζηε πξνζθνξά.
 Τπεύζπλε δήισζε όηη ην Σαμηδησηηθό Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο,
ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.

Υπόνορ, ηπόπορ και ηόπορ ςποβολήρ ηων πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζθξαγηζκέλεο ζηε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ κέρξη
θαη ηελ Πέκπηε 25/01/2018 θαη ώξα 11:00. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κε
email δελ γίλνληαη δεθηέο. Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο, θακία πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη δεθηή.
Υπόνορ και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηε Πέκπηε 25/01/2018 θαη ώξα 12:00 ζην
γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ρνιείνπ
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