ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Διαγωνισμός για τη διακίνηση μαθητών και συνοδών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων
Γονέων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας
Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφοράς η 2ηΜαρτίου 2018
Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας διενεργεί διαγωνισμό
για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών και συνοδών Δημοτικής Εκπαίδευσης για την
περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου 2018 στις κατασκηνώσεις στις Δύμες.
Συγκεκριμένα η μεταφορά / διακίνηση παιδιών και συνοδών είναι όπως περιγράφεται πιο
κάτω ανά κατασκηνωτική περίοδο:
1.
i.
ii.
iii.
iv.

Κατασκήνωση Δυμών
Από τη Λευκωσία και συγκεκριμένα από το νότιο χώρο στάθμευσης του Σταδίου
ΓΣΠ στο Στρόβολο προς την κατασκήνωση του χωριού Δύμες(Επαρχία Λεμεσού).
Από την Κατασκήνωση του χωριού Δύμες προς τη Λευκωσία και συγκεκριμένα το
νότιο χώρο στάθμευσης του Σταδίου ΓΣΠ στο Στρόβολο.
Από την κατασκήνωση του χωριού Δύμες (Επαρχία Λεμεσού) προς τοΥδροπάρκο
Fasouri Watermania Water Park στη Λεμεσό (Φασούρι) και αντίστροφα.
Από την κατασκήνωση του χωριού Δύμες (Επαρχία Λεμεσού) προς την κορυφή της
Μαδαρής στην είσοδο του μονοπατιού μελέτης της φύσης Μαδαρή – Σελλάδι του
Καραμανλή, από την έξοδο του μονοπατιού στο χωρίο Σαράντι στην εκκλησία
Παναγίας του Άρακα στο χωριό Λαγουδερά, από την εκκλησία στο εκδρομικό χώρο
«Φράκτης του Ξυλιάτου» και αντίστροφα από τον εκδρομικό χώρο «Φράκτης του
Ξυλιάτου» προς την Κατασκήνωση στις Δύμες.

Πρόγραμμα κατασκηνώσεων
Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων είναι διάσπαρτο από τον μήνα Ιούνιο μέχρι
και το τέλος του μηνός Αυγούστου ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την ανταπόκριση.
Ενδεικτικά οι ημερομηνίες που η Ομοσπονδία προτίθεται να πραγματοποιήσει
κατασκηνώσεις είναι οι ακόλουθες :
Κατασκηνωτική περίοδος

Έναρξη / Αναχώρηση

Λήξη / επιστροφή

1η

23/06/2018

28/06/2018

2η

30/06/2018

05/07/2018

3η

07/07/2018

12/07/2018

4η

14/07/2018

19/07/2018

5η

21/07/2018

26/07/2018

6η

28/07/2018

02/08/2018

7η

04/08/2018

09/08/2018

8η

18/08/2018

23/08/2018

9η

25/08/2018

30/08/2018
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
1. Η προσφορά αφορά την εκμίσθωση ενός τουριστικού / εκδρομικού λεωφορείου50
θέσεωνκαι άνω και ενός τουριστικού / εκδρομικού λεωφορείου 20 θέσεων και άνω.
2. Όλα τα προσφερόμενα λεωφορεία πρέπει να είναι κλιματιζόμενα,εφοδιασμένα με
ζώνες ασφαλείας σε όλα τα καθίσματα.
3. Τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν μαθητές από ή/και προς την Κατασκήνωση θα
πρέπει να έχουν επαρκή αποθηκευτικό χώρο για να μεταφέρουν τις αποσκευές των
κατασκηνωτών και των συνοδών τους. Η ευθύνη φορτοεκφόρτωσης των αποσκευών
στους αποθηκευτικούς χώρους του λεωφορείου βαρύνει τον ανάδοχο.
4. Μπορεί να μην πραγματοποιηθούν όλα τα δρομολόγια-εκδρομές ή να χρειαστούν
οποιεσδήποτε πρόσθετες ανάγκες σε διαδρομές, ανάλογα με το ενδιαφέρον
συμμετοχής στις κατασκηνώσεις. Ο ενδεικτικός συνολικός αριθμός δρομολογίων
βασίζεται σε υπολογισμούς και δεν είναι δεσμευτικός για την Ομοσπονδία. Ως εκ
τούτου οι αριθμοί ανά διαδρομή/εκδρομή δυνατό να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις
ανάγκες, χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της Ομοσπονδίας.
5. Ο Ανάδοχος δύναται να κάνει χρήση λεωφορείου περισσοτέρων θέσεων από ότι του
ζητήθηκε χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση στην Ομοσπονδία.
6. Εάν υπάρξουν οποιεσδήποτε πρόσθετες ανάγκες σε διαδρομές ή αλλαγές στο χρόνο
εκτέλεσής των, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται με την ίδια τιμή μονάδας.
7. Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλες τις σχετικές άδειες
για μεταφορά επιβατών και να πληρούν όλες τις πρόνοιες των Νόμων, των
Κανονισμών και των Διαταγμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας που διέπουν τα
μηχανοκίνητα οχήματα.
8. Τα προαναφερόμενα λεωφορεία να είναι όχι μόνο νόμιμα αλλά να χρησιμοποιούνται
και με νόμιμο τρόπο δηλαδή σύμφωνα με τις άδειες οδικής χρήσης τους. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης δε θα επιτρέπεται η μετακίνηση του προσωπικού, θα διακόπτεται η
συνεργασία και θα καταγγέλλεται ο ανάδοχος στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
9. Η ηλικία των λεωφορείων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια. Η ηλικία
καθορίζεται από την ημέρα 1ης εγγραφής σε οποιαδήποτε χώρα.
10. Ο Ανάδοχος της Σύμβασης πρέπει, να παρουσιάζει για έλεγχο το πιστοποιητικό
τεχνικού ελέγχου (Μ.Ο.Τ.), την άδεια κυκλοφορίας, την ασφάλεια, την άδεια τύπου «Ε»
εκτάκτων γραμμών κλπ. του οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη
διαδρομή. Τα πιο πάνω πιστοποιητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.
11. Οι οδηγοί πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να κατέχουν επαγγελματική άδεια
οδηγού λεωφορείου τύπου «Λ1». Να έχουν ικανοποιητική εμπειρία στην οδήγηση
λεωφορείων (τουλάχιστο πέντε χρόνων) και να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους
μαθητές και τους συνοδούς. Θα πρέπει να φέρουν μαζί τους όλα τα αποδεικτικά
στοιχεία και να τα παρουσιάζουν, στο συνοδό / υπεύθυνο της Ομοσπονδίας για έλεγχο.
Τα πιο πάνω έγγραφα θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.
12. Η Ομοσπονδία ως εργοδότης, με κανένα τρόπο δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν
απαιτήσεις από μέρους τρίτων για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που πιθανό να
προκληθεί από λεωφορείο ή προσωπικό του Ανάδοχου κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Επίσης ο εργοδότης δε θα φέρει καμιά ευθύνη για παραπτώματα της τροχαίας
κυκλοφορίας, για παραβάσεις από μέρους του Ανάδοχου ή του προσωπικού του,
οποιουδήποτε κανονισμού που αναφέρεται στον τρόπο διακίνησης/μεταφοράς
προσώπων ή του οδηγήματός τους.
13. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που πιθανό να
προκαλέσει σε οποιαδήποτε περιουσία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του συμβολαίου.
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί και διατηρεί τα λεωφορεία του σε άρτια τεχνική
κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση θα καλείται να αντικαταστήσει το εν λόγω
λεωφορείο σε εύλογο χρόνο όχι πέραν της 1 ώρας (χωρίς οποιοδήποτε κόστος) και σε
περίπτωση που η Ομοσπονδία θα υποστεί οποιοδήποτε κόστος εξ αιτίας της πιο πάνω
παράλειψης του Ανάδοχου τότε θα του αποκόπτεται το αντίτιμο.
15. Σε περίπτωση βλάβης λεωφορείου, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος όπως εντός 1
ώρας αντικαταστήσει το προβληματικό λεωφορείο με αντίστοιχο της ίδιας
δυναμικότητας για την εκτέλεση του δρομολογίου/εκδρομής, χωρίς επιπλέον κόστος.
Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο κατά την περίοδο βλάβης λεωφορείου ή
κατά την περίοδο αδράνειας από υπαιτιότητά του.
16. Ο οδηγός του λεωφορείου είναι υποχρεωμένος να έχει μαζί του όλα τα πιστοποιητικά
που νομιμοποιούν τον ίδιο ως επαγγελματία οδηγό του συγκεκριμένου μηχανοκίνητου
οχήματος αλλά και τα πιστοποιητικά που νομιμοποιούν το όχημα ώστε να
χρησιμοποιείτε στην Κύπρο:
i.
Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Μηχανοκίνητου Οχήματος (Μ.Ο.Τ.)
ii.
Άδεια Κυκλοφορίας
iii.
Πιστοποιητικό Ασφάλισης του οχήματος
iv.
Πιστοποιητικό Εγγραφής Μηχανοκίνητου Οχήματος
v.
Πιστοποιητικό για Εσωτερικές Οδικές Μεταφορές (Άδεια «Ε»)
17. Η Προσφορά αφού συμπληρωθεί και υπογραφτεί να αποσταλεί με email στη
διεύθυνση της Ομοσπονδίας omosp.nic@cytanet.com.cy ή στο φαξ της
Ομοσπονδίας 22340910.

Μορφάκης Σoλομωνίδης
Πρόεδρος

Παναγιώτης Τρύφωνος
Συντονιστής Επιτροπής Κατασκηνώσεων

Λευκωσία 26/02/2018
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Έντυπο Προσφοράς / Συμφωνίας
Διαγωνισμός για τη διακίνηση μαθητών και συνοδών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων
Γονέων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας
____________________________________________________
1.

2.

3.

Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων του Διαγωνισμού και αφού έχουμε
αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι,
αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης,
σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο
Έντυπο της αναλυτικής κατάστασης της προσφοράς μας που επισυνάπτεται, στις
τιμές μονάδας που φαίνονται στο πιο πάνω έντυπο.
Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση
των Υπηρεσιών της Σύμβασης από την ημερομηνία επικύρωσης της σύμβασής μας
από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Λευκωσίας και να τις συμπληρώσουμε
μέσα στα χρονικά όρια που αναφέρονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και στην
Προσφορά μας.
Συμφωνούμε ότι η Προσφορά μας αυτή, μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας, θα
αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.

Υπογραφή Προσφέροντος ή
Εκπροσώπου του

......................................................................

Όνομαυπογράφοντος:

......................................................................

Αρ. Δελτίου
Ταυτότηταςυπογράφοντος:

......................................................................

Ιδιότητα υπογράφοντος:

......................................................................

Ημερομηνία:

......................................................................

Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας:

......................................................................
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προσφορά για την μεταφορά/διακίνηση παιδιών και συνοδών με τουριστικά/εκδρομικά λεωφορεία για την περίοδο Ιουνίου –
Ιουλίου – Αυγούστου 2018, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα έγγραφα του διαγωνισμού

Α/Α

1

2

3

4

Τιμή για Λεωφορείο 50 θέσεων
και άνω ανά διαδρομή
ανά κατασκηνωτική περίοδο
(χωρίς ΦΠΑ)

Δρομολόγιο

Τιμή για Λεωφορείο 20 θέσεων
και άνω ανά διαδρομή
ανά κατασκηνωτική περίοδο
(χωρίς ΦΠΑ)

Από τη Λευκωσία και συγκεκριμένα από το νότιο
χώρο στάθμευσης του Σταδίου ΓΣΠ στο Στρόβολο
προς την κατασκήνωση του χωριού Δύμες (Επαρχία
Λεμεσού – Περιοχή Πιτσιλιάς).
Από την Κατασκήνωση του χωριού Δύμες προς τη
Λευκωσία και συγκεκριμένα το νότιο χώρο
στάθμευσης του Σταδίου ΓΣΠ στο Στρόβολο.
Από την κατασκήνωση του χωριού Δύμες (Επαρχία
Λεμεσού)
προς
τοΥδροπάρκοFasouriWatermaniaWaterParkστη
Λεμεσό (Φασούρι) και αντίστροφα.
Από την κατασκήνωση του χωριού Δύμες (Επαρχία
Λεμεσού) προς την κορυφή της Μαδαρής στην είσοδο
του μονοπατιού μελέτης της φύσης Μαδαρή – Σελλάδι
του Καραμανλή, από την έξοδο του μονοπατιού στο
χωρίο Σαράντι στην εκκλησία Παναγίας του Άρακα
στο χωριό Λαγουδερά, από την εκκλησία στο
εκδρομικό χώρο «Φράκτης του Ξυλιάτου» και από τον
εκδρομικό χώρο «Φράκτης του Ξυλιάτου» προς την
Κατασκήνωση στις Δύμες.

Υπογραφή και Σφραγίδα Προσφέροντος: ……………………………..………………..Ημερομηνία: …………………….
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