Γεκέληθα 28/ 03/ 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡ. Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ
Δ/ΝΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ
ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΕΙΟΤ

ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ

Απιθ. Ππωτ.:

ΠΡΟ:

410

ΓΡΑΦΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

Διεύθςνση:
ΔΙΡΗΝΗ& ΦΙΛΙΑ
31Β
Πληπουοπίερ:

Λόηζνο Αληώληνο
Τηλέυωνο:2610520489
Φαξ: 2610520489
Email:mail@gym-

demen.ach.sch.gr

Πξνθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ηαμηδησηηθώλ ππεξεζηώλ ζηo
πιαίζηo ηεο εκεξήζηαο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ηνπ Γπκλαζίνπ Γεκελίθσλ ζηηο
Μπθήλεο- Ναύπιην- Παιακήδη.
1. Ανηικείμενο ηηρ πποκήπςξηρ
Αληηθείκελν ηεο παξνύζεο Πξνθήξπμεο είλαη ε παξνρή ηαμηδησηηθώλ ππεξεζηώλ ζην
πιαίζην ηεο κνλνήκεξεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ηνπ Γπκλαζίνπ Γεκελίθσλ ζηηο
Μπθήλεο- Ναύπιην- Παιακήδη.
2. Πποδιαγπαθέρ
2.1. Ημεπομηνίερ ππαγμαηοποίηζηρ ηηρ εκδπομήρ
Ηκεξνκελία αλαρώξεζεο 10/5/2019 εκέξα Παξαζθεπή
Ηκεξνκελία επηζηξνθήο 10/5/2019 εκέξα Παξαζθεπή
2.2.Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων ζηην εκδπομή
Αξηζκόο καζεηώλ 220
Αξηζκόο ζπλνδώλ-θαζεγεηώλ 10
πλνιηθόο αξηζκόο καζεηώλ θαη ζπλνδώλ 230
2.3. Ππόγπαμμα ηηρ εκδπομήρ
08:00 Αλαρώξεζε από ην Γπκλάζην Γεκελίθσλ
08:15 Άθημε ζην ζεκείν «Σόθαινο» - Έιεγρνο Σξνραίαο
10.45 Άθημε ζηηο Μπθήλεο - Ξελάγεζε ζηνλ Αξραηνινγηθό ρώξν
12:00 Αλαρώξεζε γηα Ναύπιην
12.30 Άθημε ζην Ναύπιην, Φαγεηό, Ξελάγεζε ζηελ πόιε θαη ζην Παιακήδη
17.00 Αλαρώξεζε από Ναύπιην
20:00 Άθημε ζην Γπκλάζην Γεκελίθσλ κε νιηγόιεπηε ελδηάκεζε ζηάζε
2.4. Μέζα μεηαθοπάρ
Σνπξηζηηθά ιεσθνξείν
2.5.Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ και ηαξιδιωηική.
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο (ππνρξεσηηθή). 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. ηε ζπλέρεηα ην ζρνιείν ζα δηαζηαπξώζεη
κέζσ ηνπ ΗΑΣΣΑ ηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία θαη αθνύ ειεγρζνύλ ζα γίλεη ε ηειηθή
θαηαθύξσζε ζην γξαθείν πνπ αξρηθά επηιέρζεθε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην
ηαμηδησηηθό γξαθείν θξίλεηαη έθπησην.
 Σαμηδησηηθή αζθάιηζε. Η ΓΓΔ ζπληζηά θαη ηελ πξόζζεηε αζθάιηζε θάιπςεο
εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. Παξαθαινύκε λα καο δώζεηε
πξνζθνξά.
3. Ελάσιζηερ πποϋποθέζειρ
Σα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη νη ρώξνη δηακνλήο ζα
πξέπεη λα πιεξνύλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο.
3.1. Πξνδηαγξαθέο νρεκάησλ θαη’ ειάρηζηνλ
• Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο,
ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΚΣΔΟ
• Κιηκαηηζκό
• Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε
• Δπαξθή ρώξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπώλ.
• Όια ηα απαηηνύκελα έγγξαθα (άδεηα θπθινθνξίαο, ΚΣΔΟ, άδεηα
εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ, αζθαιηζηήξην
ζπκβόιαην) ζε ηζρύ θαηά ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο.
4. Λόγοι αποκλειζμού μεηά ηην επιλογή πποζωπινού αναδόσος ηος διαγωνιζμού
.  Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κε fax θαη email. Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο
θαη ώξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, θακία πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη
δεθηή.
5. Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ
Όια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζύκθσλα κε ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία.
6.
Χπόνορ, ηπόπορ και ηόπορ ςποβολήρ ηων πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζθξαγηζκέλεο ζηε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ κέρξη θαη
ηηο 05/04/2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:30. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κε
email δελ γίλνληαη δεθηέο.
7. Χπόνορ και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζηηο 05/4/2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα
12:00 ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ Γεκελίθσλ.
8. Διαδικαζία πος επελέγη για ηην ανάθεζη Αμηνιόγεζε θαη επηινγή ηεο πιένλ
ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο κε πνηνηηθά θξηηήξηα.
9. Διεςκπινίζειρ για ηην πποζθοπά
Η πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη:
 Σε ζπλνιηθή ηηκή κεηαθίλεζεο, αιιά θαη ηελ επηβάξπλζε αλά καζεηή. Ο ΦΠΑ ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην ηειηθό πνζό ηεο πξνζθνξάο.
 ηελ ηαμηδησηηθή αζθάιηζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα πνζά αηπρήκαηνο πνπ
αζθαιίδνληαη.
 Η αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά.
 Τ.Γ όηη ε αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαιύπηεη ηα άηνκα ηεο εθδξνκήο θαη δελ έρεη
μεπεξαζηεί ην όξην ηεο, θαζώο θαη όηη ην ζήκα ιεηηνπξγίαο είλαη ζε ηζρύ.
Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε
ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνύ καζεηώλ, κε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ή ιόγσ άιιεο

ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο, θιείζηκν ζπλόξσλ, θιπ) ρσξίο απνδεκίσζε
ηνπ Σαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ. Ιζρύνπζα λνκνζεζία
 Άξζξα 14 θαη 15 ηεο Τ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΔΚ 2769/Β/2-12-2011), όπσο
απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. 220647/Γ2/23-12-2016 (ΦΔΚ 4227/Β/28-12-2016)
 ε αμηνιόγεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ ΦΔΚ 681 ηΒ/2017
Ο Γηεπζπληήο
Λόηζνο Αληώληνο

