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ΘΕΜΑ: Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για καηάθεζη οικονομικής προζθοράς
ζτεηικά με ηη μεηάβαζη, διαμονή και επιζηροθή μαθηηών και εκπαιδεσηικών
προς και από Ιηαλία - Βενεηία ηοσ Πειραμαηικού ΓΕ.Λ. Παηρών
Σν ζρνιείν καο πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη πνιπήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε 20
καζεηψλ θαη 2 ζπλνδψλ θαζεγεηψλ ζηε Βελεηία ηεο Ηηαιίαο απφ 28/11/2019 έσο 1/12/2019
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζην 6ν Μαζεηηθφ Δπξσπατθφ πλέδξην.
Γη’ απηφ ην ζθνπφ θαινχκε ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ππνβάιινπλ
έληππεο πξνζθνξέο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο κε ηα θάησζη ζηνηρεία:
Αλαρψξεζε απφ Πάηξα 28/11. Μεηαθίλεζε απφ ΠΑΣΡΑ ζε ΑΘΖΝΑ κε ιεσθνξείν γηα ην
αεξνδξφκην ‘ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ’. Πηήζε απφ Αζήλα γηα Βελεηία ή πιεζηέζηεξε
πφιε πνπ δηαζέηεη αεξνδξφκην θαη κεηαθίλεζε ζηε Βελεηία. Δπηζηξνθή 1/12/2019: Πηήζε
Βελεηία ή πιεζηέζηεξε πφιε πνπ δηαζέηεη αεξνδξφκην – Αζήλα θαη επηζηξνθή ζηελ Πάηξα κε
ιεσθνξείν.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο καο ζην εμσηεξηθφ (3 λχρηεο), επηζπκνχκε λα έρνπκε
ιεσθνξείν πνπ ζα καο κεηαθέξεη ζην ρψξν ηνπ ζπλεδξίνπ, ζα καο κεηαθηλήζεη θαη ζα καο
πεξηεγεζεί ζηελ πφιε ηεο Βελεηίαο θαζψο θαη ζε γεηηνληθέο πφιεηο (Βεξφλα, Πάληνβα). ηηο
κεηαθηλήζεηο θαη πεξηεγήζεηο απηέο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνπζία μελαγνχ.
ηελ πξνζθνξά ζαο παξαθαινχκε λα πεξηιακβάλνληαη μελνδνρεία 4 αζηέξσλ κε εκηδηαηξνθή
εληφο ηνπ μελνδνρείνπ. Απαξαίηεηε είλαη: ε αλαθνξά ζηελ νλνκαζία ηνπ Ξελνδνρείνπ θαη ζηε
ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο πφιεο. Ζ δηακνλή λα γίλεη ζε δίθιηλα, ηξίθιηλα
δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο κε θαλνληθά θξεβάηηα θαη κνλφθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο.
Αλ ππάξρεη επηβάξπλζε γηα δίθιηλν (πεξίπησζε ζπλεηδεηήο επηινγήο απφ καζεηέο) λα
θαζνξίδεηαη ξεηά. Να κελ έρνπλ πξφζβαζε ζε αθχιαθην αθάιππην ρψξν, ηα δε δσκάηηα ησλ
ζπλνδψλ λα βξίζθνληαη δηάζπαξηα αλάκεζα ζηα δσκάηηα ησλ καζεηψλ. Σα μελνδνρεία λα
έρνπλ θαιέο αμηνινγήζεηο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο ηχπνπ hotels.com, booking.com, trivago.gr
θ.ιπ.

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ:
1. Δκπεηξία ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ ζηε δηνξγάλσζε Δπξσπατθψλ Μαζεηηθψλ
πλεδξίσλ.
2. ε θάζε πεξίπησζε λα καο γλσζηνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία ησλ πηήζεσλ.
3. Οπνηαδήπνηε άιιε πξφηαζε ζρεηηθά κε ηε κεηαθίλεζε ζα εμεηαζηεί θαη ζα
πξνηηκεζεί, αλ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο καο.
4. Κάιπςε εμφδσλ ζπκκεηνρήο ζην ζπλέδξην.
5. Κάιπςε εηζηηεξίσλ Βαπνξέηνπ κεη’ επηζηξνθήο γηα Βελεηία, ηελ εκέξα μελάγεζεο.
6. Μεηαθορά: Όπνπ απαηηνχληαη κεηαθηλήζεηο, ζα γίλνληαη κ' έλα ιεσθνξείν ην νπνίν
ρξεηάδεηαη λα πιεξνί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο. Σν ιεσθνξείν νθείιεη λα πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ
(έιεγρνο ΚΣΔΟ, άδεηα, πηζηνπνηεηηθφ ηερληθνχ ειέγρνπ, αλαθνξά παιαηφηεηαο θ.α).
Να είλαη ζε άξηζηε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θαηάζηαζε. Να δηαζέηεη θιηκαηηζκφ,
κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε θαη επαξθή ρψξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπψλ. ε
πεξίπησζε κεραληθήο βιάβεο ηνπ ιεσθνξείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο λα γίλεη
άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ άιιν πηζηνπνηεκέλν απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο
ιεσθνξείν ψζηε λα ηεξεζεί ην πξφγξακκα ηεο εθδξνκήο.
7. Ξεναγήζεις: ηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ ηαμηδηνχ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα
δηάζεζεο μελαγνχ γηα ηηο επηζθέςεηο καο ζηηο πφιεηο πνπ αλαθέξνληαη.
8. Αζθάλεια Εκδρομής: Δίλαη ππνρξεσηηθή ε χπαξμε αζθάιεηαο αζηηθήο
επαγγεικαηηθήο επζχλεο θαη ε αζθάιηζε φισλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζπλνδψλ, πνπ
θαιχπηεη έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.
9. Ο διαγωνιζμός θα είναι μειοδοηικός με ποιοηικά κριηήρια επιλογής
Γηα ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα ζπλππνινγηζζνχλ θαη ηα εμήο:
- Όια ηα δσκάηηα λα βξίζθνληαη ζην ίδην θηίξην ζε έλαλ ή ην πνιχ δχν νξφθνπο.
- Σελ αληηκεηψπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθίλεζε
ζηηο νξηζζείζεο εκεξνκελίεο ιφγσ αλσηέξαο βίαο (αθχξσζε δηνξγάλσζεο
καζεηηθνχ ζπλεδξίνπ, αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο απεξγίεο- εθινγέο θ.ιπ.) κε
αιιαγή εκεξνκεληψλ ή κε επηζηξνθή φισλ ησλ ρξεκάησλ ρσξίο πξφζζεηε
επηβάξπλζε γηα ην ζρνιείν.
10. Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε γξαπηή δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ
εθδξνκή απφ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία. Σν πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί ζα ελεκεξσζεί κε
ηειεθσληθή επηθνηλσλία.
11. Με ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζεί Τπεχζπλε δήισζε, φηη ηα ιεσθνξεία πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, δηαζέηνπλ φια ηα πξνβιεπφκελα έγγξαθα θαη ηα νπνία ζα είλαη ζε
ηζρχ ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο κεηαθίλεζεο.
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ζε κλειζηό θάκελο (ειεθηξνληθή
ππνβνιή δελ ζα ιεθζεί ππφςε), κέρξη ηηο 27 επηεκβξίνπ 2019 (εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα
11.00 π.κ.), ζην ζρνιείν θαη ζην γξαθείν ηεο Γηεπζχληξηαο. Ζ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη: ηε
ζπλνιηθή ηηκή ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ θαζψο θαη ηελ αλά καζεηή επηβάξπλζε. Οη
παξαπάλσ ηηκέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α. ππεχζπλε δήισζε φηη ην γξαθείν
ηαμηδηνχ δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρχ. Πέξαλ ηεο
εκεξνκελίαο θαη ηεο ψξαο ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνχ δελ ζα δερηνχκε θακία νηθνλνκηθή
πξνζθνξά.
Ζ ηειηθή επηινγή ησλ δηαζέζηκσλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή
27/7/2019 θαη ψξα 14.00 ζην γξαθείν ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ ρνιείνπ απφ επηηξνπή πνπ ζα
απνηειείηαη απφ ηε Γηεπζχληξηα θαη εθπξνζψπνπο ησλ θαζεγεηψλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ
γνλέσλ.
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