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ΠΡΟΣ :      Τουριστικά γραφεία:
Ζαχαριουδάκης Μιχάλης
Καρetαnακίs trανel

κο1Ν. :

ΘΕιν1Α :    «Ανάθεση   διδακτικής  επίσκεψης  της   Β'  στις     Γούρνες,   τις  Αρχάνες,   την

Κνωσό και το Ηράκλειο»

Σήμερα Παρασκευή  15.04.2022 και ώρα 12:15 η αρμόδια επιτροπή έκρινε τις προσφορές που

κατατέθηκαν για την διδακτική επίσκεψη της Β' τάξης στις 13.05.2022.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του σχολείου 2 προσφορές:

1. zαχαριΌυδάκης Μιχάλης

2. Καρetαnακίs trανeΙ

Η αρμόδια επιτροπή ενέκρινε την προσφορά του Ζαχαριουδάκη Μιχάλη, γιατί πληροί όλες τις

προυποθέσεις της προκήρυξης και ε.ίναι πλέον συμφέρουσα οικονομικά.
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Αφού ενημερωθήκαμε μέσω της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις διδακτικές
επισκέψεις το Γυμνασο  Τυμπακίου.
Και συγκεκριμένα το Γυμνασίο στο Ηρακλειο cπις 13/05/2022 για 92 μαθητές και 5
συνοδούς, η προσφορά που σας κάνουμε είναι 700€.
Η προσφορά περιλαμβάνει:

1.    Φ.π.Α.

2.   Μετάβαση από το χώρο του σχολείου cπο προορισμό και αντίστροφα,
σύμφωνα με το πρόγραμμα.

3.   Τα λεωφορεία μας είναι ιδιόκτητα, 50 Θέσεων, και διαθέτουν όλες τις
προβλεπόμενες από την νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από ΚΤΕΟ,
εφοδιασμένα με τα απαιτούμενα έγγραφα καταλληλότητας οχημάτων, την
επαγγελματική άδεια οδήγησης, οχήματα σε άριστη κατάσταση, πλήρως
κλιματιζόμενα κλπ.) Καθώς επίσης πληρούν όλες τις προύποθέσεις
ασφαλείας για μετακίνηση πελατών (με ζώνες ασφαλείας,
πυροσβεστήρες, έμπειροι οδηγοι ελαστικά σε πολύ καλή κατάσταση κλπ.)

4.    Επιπλέον περιλαμβάνεται η υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή,
όπως ορίζεται από την νομοθεσία καθώς και η προσθετική ασφάλιση που
καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

ΤΟ όχημα μας που διαθέτουμε είναι σύγχρονο, νέα τεχνολογίας και ασφαλής. Το
μοντέλο του οχήματος μας είναι ένα ΝeορΙαn Τουrlίner 50 Θέσεων, της τελευταίας
δεκαετίας.1διοκτήτες και οδηγοί του οχήματος είναι ο Μιχάλης Ζαχαριουδάκης και
ο Αλέξανδρος Ζαχαριουδάκης.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαπείτε.

Με εκτίμηση,
Μ ιχάλης Ζαχαριουδάκης
Εκμετάλλευση Τουριπικών Λεωφορείων
e-maίι:  mίχα|ίsΖacharl997gmαί|.cοm

τηλ.: 6946983290 -6988439661
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ΠΡΟΣ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΜΠΑΚ1ΟΥ

ΘΕΜΑ:    Μετακίνηση στις Γούρνες, Αρχάνες, Κνωσό και Ηράκλειο cπις 13/05/2022, ημέρα
Παρασκευή με συμμετέχοντες 92 μαθητές και 5 συνοδούς καθηγητές

Αφού μελετήσαμε τους όρους σας για  τη μετάβαση των μαθητών σας καθώς και την επιστροφή τους , η
προσφορά που σας κάνουμε , είναι  390 χ 2 = 780 ευρώ για 2 λεωφορεία.

Η προσφορά περιλαμβάνει :

1.     Φ.π.Α

2.    Μετάβαση από το χώρο της  στον προορισμό και αντίστροφα, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα.

3.    Τα λεωφορεία μας είμαι ιδιόκτητα (50 Θέσεων)   και διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την
κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από ΚΤΕΟ, είναι εφοδιασμένα με τα απαιτούμενα
έγγραφα καταλληλότητας οχήματοςι την επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή
κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ. ) καθώς και πληρούν όλες τις προοποΘέσεις ασφάλειας
γ1α τη μετακίνηση πελατών( ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κλπ.).

4.     Περιλαμβάνεται επίσης η υποχρεωτική Ασφάλιση  Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία καθώς και η πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας.

Με εκτίμηση
Καπετανάκης Νικόλαος
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