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Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση
στα Πάτρα στο πλαίσιο Διδακτικής επίσκεψης στην ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑ»

Έχοντας υπόψη
1) τις διατάξεις της υπ. αρ. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/06.03.2017) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές
επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εντός και εκτός της χώρας»

Το ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 13 της
σχετικής (1), για την πραγματοποίηση μετακίνησης στην ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑ στο πλαίσιο ημερήσιας
διδακτικής επίσκεψης των μαθητών του Σχολείου στην οποία θα συμμετέχουν οι μαθητές και
μαθήτριες του σχολείου. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικής
και ποιοτικής προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα
τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω
υπηρεσίας.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή του ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας
κατά το χρονικό διάστημα από 12/04/2019 έως και 18/04/2019 και ώρα 13:00 το μεσημέρι. Οι
προσφορές μπορούν να υποβληθούν α) προσωπικά ή β) με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και να έχει
διασφαλιστεί από τον προσφέροντα ότι θα έχουν παραληφθεί από το Διευθυντή του ΕΠΑΛ Κάτω
Αχαΐας έως την 18/04/2019 και ώρα 13:00 το μεσημέρι.. Δεν γίνονται δεκτές αποστολές με e-mail ή
fax. Προσφορές οι οποίες θα φθάσουν στο ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας μετά το πέρας της ως άνω
καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαζί με την προσφορά και στον ίδιο φάκελο με αυτή, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο θα
καταθέτει Απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφει α) ότι κατέχει το ειδικό σήμα
λειτουργίας βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού
γραφείου) και β) ότι το σήμα αυτό βρίσκεται σε ισχύ
Η διδακτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 7/5/2019. Η αναχώρηση θα γίνει από το χώρο του
ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας στις 08:30 πμ. Η αποστολή θα επιστρέψει στο ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας στις 13:50 μμ.
Το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής:

8:30 Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου
9:00 Άφιξη στο εργοστάσιο της Νουνού
9:00 – 11:00 Ενημέρωση και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις
11:00 Αναχώρηση
11:30 Άφιξη στα Βραχνέικα
11:30 -12:00 Επίσκεψη σε επαγγελματικές ψυκτικές μονάδες συντήρησης και
κατάψυξης σε ζαχαροπλαστείο.
12:00 – 13:00 πρόχειρο φαγητό
13:00 Αναχώρηση για Κ. Αχαΐα
13:30 Άφιξη στο σχολείο.
Η αποστολή αποτελείται από 16 μαθητές και 2 συνοδούς εκπαιδευτικούς.
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:
Απαιτούμενοι Όροι Προσφοράς για Λεωφορείο
Λεωφορείο για 20 άτομα χωρίς αποσκευές για τις διαδρομές όπως αυτές περιγράφονται στο
πρόγραμμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα λεωφορεία πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλόλητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έγγραφα
οδηγού, κλπ) ώστε να τηρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.
Μαζί με την προσφορά και στον ίδιο φάκελο με αυτή πρέπει να επισυναφθεί βεβαίωση – υπεύθυνη
δήλωση ότι όλα τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν καλύπτουν τις παραπάνω προδιαγραφές
και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δελτία καταλληλότητας.
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Επιπλέον Απαιτούμενοι Όροι Προσφοράς
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Διευθυντή του ΕΠΑΛ
Κάτω Αχαΐα την Παρασκευή 18/04/2019 και ώρα 13:45μ.μ. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη
α) το οικονομικό ύψος της προσφοράς, β) η ικανοποίηση των προδιαγραφών που θέτει η
παρούσα προκήρυξη και γ) οι τυχόν ποιοτικές διαφοροποιήσεις – πρόσθετες παροχές των
προσφορών. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα καταγραφεί σε πρακτικό και το τουριστικό
πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από το Διευθυντή του σχολείου. Σύμφωνα
με τη σχετική (1), το πρακτικό επιλογής, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή σε κάθε
συμμετέχοντα ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξή του.
Οι τυχόν ενστάσεις θα μπορούν να κατατίθενται στο ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας μέχρι 18/04/2019 και
ώρα 20:00 το απόγευμα. Μετά την αξιολόγηση και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων,
γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση
οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Τρόπος Πληρωμής

Το οφειλόμενο ποσό όπως αυτό θα έχει προσδιοριστεί βάση της οικονομικής προσφοράς του
ταξιδιωτικού γραφείου θα εξοφληθεί εφάπαξ την ημέρα της μετακίνησης με μετρητά από τον
Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας.

Η παρούσα προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στις 11/04/2019 στην ιστοσελίδα της
Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας www.dide.ach.sch.gr .
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