Contract subsecvent de servicii

Nr. 222S/..A.

LaAcordul cadru de scrvicii nr. LL
I.

PARTILE

Art. 1. Se inchcie
contractul intre:
1.

Centrul de Proiecte Educationale si

sect

5.

FkObDUS, adresa Spl.

reprezentat prin Director

de ordine în

enumit

cu

sediul

nr

in, Str,.

IZBICENI

in

, în calitate de Administrator, denumit

continuare

in

,

27452130.
reprezentata de

continuare,Prestator", pe de alt

parte.

individual "Partea" _i/sau colectiv "Prile",

DEFINITII
Art. 2. In

prezentul contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Contract- actul juridic care reprezinta acordul de vointa al
celor doua parti, incheiat
intre o
autoritate contractanta, in calitate de achizitor si un
de servicii, in calitate
prestator
de
prestator
b) Achizitor si prestator partile contractante, astfel cum sunt
acestea denumite in
prezentul
contract;
c)Valoarea contractului valoarea platita prestatorului de catre achizitor, in baza
contractului,
pentru
indeplinirea integral si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate
prin contract;
d) Servicii activitatia caror prestare face obiectul
contractului;
e) Forta majora reprezinta orice eveniment extern,
imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil,
intervenit dupa semnarea prezentului Contract si care
impiedica executarea acestuia, este considerat
ca forta
majora, conform legislatiei in vigoare si exonereaza de
raspundere, partial sau total, partea
care o invoca; sunt considerate
asemenea evenimente:
razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau
orice catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind
exhaustive, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea
celor de mai sus
care, fara a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea
-

-

-

-

obligatiilor

uneia dintre parti;

Zi-zi calendaristica, an -365 zile
OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Obiectul contractului il constituie asigurarea de catre
PRESTATOR a servicii hoteliere
pentru cadrele didactice si personalul auxiliar din invatamantul din
Bucuresti si parintii implicati in cadrul
proiectelor organizate si derulate de PROEDUS, precum si
pentru antrenorii si profesorii premiati in
cadrul galelor, cod CPV 55100000-1servicii hoteliere in locatiile Hotel Stella, Hotel
Margarita, Hotel
Pieria Mare 3*, cu urmatoarele beneficii
incluse in pret: serviciile la standardele si sau performantele
prezentate in propupeTEA tehnica si financiara,
dotate
Art. 3.1.-

aer

2.
lta

nr.149, sector
Registrul Comertului J 40/ 9389/ 2010, CUI RO

, deschis la

fiecare denumit

Independentei,

deschis

SC Carpatia Dacia
Nemuritoare SRL, societatea romana
1, Cod postal: 013258, cu numr
cont curent

I.

-

l 26597213, cont trezorerie

Achizitor', pe de o parte
2.

Sportive Bucurestl

respectiv

paturi,
conditionatlap, 1ptera, televizor, frigider, baie proprie (toaiprosop,
hartie igienica, dus,
cazare

in camere de 2

ATEA

NEMURITOARE|
CARPATIA
DACIA

ROMANI
S.R.L

camere

cu

fircare

participanti, in
pemanent).
apa
uu
t cTATORULUJSi
mforrmitate u oferta
PRESTATORULUI
Si cu
prezentului conlract;
Cu anexele
ancxele pi
me si bugetul
(2) In functie de solicitari, de Planul de actiune
abrobat
pe
fiecare
n.
bugetul abrobat pe fiecare an al
functie de reglementarile interne ale PROEDUS ori
modificari ale unor acte notmate PROEDUS Satu in
aceleasi
in
sau
conditii contractuale si tarife,
de
majora
diminua numarul personne
chiuveta,

rece

pentii

si calda

prin acte aditionale la

contract.
Art. 3.2. Scrviciile

vor fi prestate in perioada 04.07-04,09.2018, pentru 10
serii x 6 zile
Ficcare
serie este formata din 100 persoane, contofm anexei 1
demipensiune.
la orezerd
Art. 3.3. Achizitorul se obliga sa
plateasca pretul convenit in prezentul contract

(nopti) de cazare

cu

-

pentru serviciile efectiv

prestate.
IV.

TARIFE VALOAREA CONTRACTULUI
Art.4.1.-(1) Tarifele sunt cele cuprinse in Anexa

demipensiune.

1 la

contracl,

2)-Valoarea contractului este de maximum 1 521 600 lei.
Art.4.2.- Pretul mentionat la art.4.1. va fi
platit pe baza
fiecarei serii si dupa emiterca voucherelor de cazare 1acturi

pentru

V.

Teprezentand preturile toale

carar

emise de catre

iecare

grup

de

prestator, dupa incheierea
persoane, in parte.

DURATA cONTRACTULUI
Art.5.1.- Prezentul contract intr în

VI.

vigoare la data semnarii sale i este valabil pån cel
tarziu in data de
31.09.2018, in conditile prevazute in anexa 1, dat la care vor ti
indeplinite toate obligatiile
contractuale.
DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art.6.1. Documentele contractului sunt:
a) Documentatia de atribuire inclusiv Caietul de
sarcini;
b) Oferta tehnica si financiara;
-

c Vocherele de cazare;

d) Anexele;
e) Factura;
1) Acte aditionale pe masura
producerii lor,

g) Orice document cu privire la acest contract.

VII

CARACTERUL CONFIDENTIAL AL

CONTRACTULUI
Art.7.1.-(1) O parte contractanta nu are dreptul,
fara acordul scris
a) De a face cunoscut contractul

orice

al celeilalte
parti:
acestuia unei terte parti, in

prevedere
afara acelor
implicate in indeplinirea contractului;
b) De a utiliza informatiile si documentele
obtinute sau la care are acces in
contractului, in alt scop decat acela de a-si
perioada de derulare a
indeplini obligatile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de
persoanele implicate in indeplinirea contractului se va
face confidential si se va extinde
numai
sau

persoane

asupra acelor informatii necesare in
vederea

contractului.

Art. 7.2. O parte contractanta
vafí exonerata de
referitoare la contract daca:

a) Informatia era cunoscuta
partii
contractanta sau

a

indeplinirii

raspunderea pentru dezvaluirea de informatii

contractante inainte ca ea sa fi fost
primita de la cealalta parte
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CIPIULO
e C T E

puCATI

ETATEA
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A
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GOMERC

P

A

T

I
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b)

Infomatia a fost dezvaluita dupa
asemenea dezvaluire sau

C)'arteacontractanta a

VIII

fost

obligata

ce a

fost obtinut ncordul
rdul sCtis
scris al

in mod

legal

sa

dezvaluie

celeilalte
a.
celeilalfe hparti

conttactante pert

informatia.

OBLIGATIILE PARTILOR
Art.

8.1.-Obligatiile prestatorului sunt:

1.

Prestatorul

se

obliga

eiile 1a
la standaracle si
presteze servicile
standardele si sau
performantele
financiara, respectiv camera de 2 locuri performantele

sa

propunerea tchnica si

frigider,televizor,noptiera pentru fiecare paricipan,
dus,
2.

cn

prezentate

in

propric (toaleta, prosop, hartie igienica.
chiuvcta, apa rece si calda permanent), asigurare medicala,
ica.
conform ofertei
Prestatorul se obliga sa sc asigure de schimbarea
prosoapelor

in camera.

3.

dotate

Dae

si de reali
alizarea

curateniei zilnica

Prestatorul se obliga sa puna la
dispozitia achizitorulu voucherele de
cazare, in termen de
intoarcerea grupului.
maxim
Prestatorul se oblig ca serviciile
så
prestate
respecte calitatea prevzut in
achizitorului pe întreaga durat a
oferta, sa acorde
servicilor
prestri
functionarea locaiei la parametrii calitativi _i cantitativi asistena tehnic necesar pentru
maximi.
Prestatorul se obliga sa
in locatiile propuse
asigure
personal
avea un
si de
comportament deschis, cooperant si Civilizat cat si celmanagerial
deservire ce vor
o
5 zile de la

4.

5.

limbii romane.

6.

Prestatorul se obliga sa
asigure schimbul de
camerelor efecuandu-se la ora 9:00 in ziua

putin persoana
cunoscatoare

serii in

regim

de

maxima

operativitate,

a

eliberarea
preluarea camerelor
realizandu-se
sosirii, intervalul de 6 ore fiind destinat
cel
7. Prestatorul se
igienizarii
sa puna la
camerelor.
asigura
dispozitia participantilor o sala de conferinta cu o
de minim 100
locuri, dotata cu scaune si mese,
ecran de
proiectie videoproiector, capacitate
incalzire/aer conditionat, consumabile
flipchart,
activitatile de formare, in-door
organizata, conform anexei prezentuluipentru
pentru
fiecare
serie
contract.
8. Prestatorul de
obliga sa asigure serviciile de masa cu 2 mese
zi
cina- buffet suedez) in
restaurantele din incinta unitatilor de pe (mic dejun-buffet suedez si
cazare
meniu: cartofi copti, mix de
legume, pulpa de pui la cuptor, frigarui de conform variantei 3 de
salata rosii, strudel de
gratar, salata de muraturi,
visine, crema de zahar ars, apa
9. Prestatorul se
mineral/plata,
paine; etc.
obliga sa manifeste o atitudine deschisa si
flexibila
in rezolvarea
problemelor specifice bunei desfasurari a activitatilor
tuturor
10. Prestatorul va
pe durata intregului
sejur.
raspunde pentru orice eveniment produs in
timpul prestarii serviciilor, in
directa cu obiectul contractului
si/sau cu bunurile
comercializate sau servite si care arelegatura
consecinta vatamarea corporala, decesul sau
drept
pagube materiale suferite de persoanele
din partea achizitorului.
participante
11. Prestatorul se
obliga sa puna la dispozitia
a minimum 10
participantilor, in mod gratuit, spatiu necesar parcarii
autovehicule pe intreaga durata
a
12. Prestatorul va facilita
sejurului.
din Bucuresti la locatiile
transportul
de cazare si retur. Plata
transport va fi efectuata de
serviciilor de
operatorul
economic
direct
catre
contractare se stabilesc intre
transportator.
Conditiile
de
parti (transportator si
catre
tarziu la ora 15:00 in ziua

plecari1,

1ar

operatorul economic). Plata se va efectua de
participanti in contul
economic sau in numerar in momentul
Obligatia operatorului constaoperatorului
inscrierii.
in
unui tarif de
a
participantii). PROEDUS asigura transmiterea
transport
pentru informa
facilitatile de coordonare la
perioada transportului.
imbarcarea/debarcare si pe
RIAMU
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13.

14.

Prestatorul

se

obliga sa asigre accesul gratuit

pentrutoti

la cele 2 piscine din

cipantii.
Prestatorul obliga sa faciliteze informarea
participantOr

cu

vecinatatea unitatilor hoteliere

privire

optionale, croaziera pe insula Skiatos, seara greceasca.
15. Prestatorul este direct
responsabil pentru respectarea normelor
de protectie in caz de incendiu de catre
personalul propriu,

la

organizarea unor excurii

de

protectie a muncii
precum si a

si

celar

a

veterinare. Toate sanctiunile aplicate de care organele
normelor sanitar
itar
competente pentru
sus vor fi
nerespectarea
suportate ae care rTestator, Achizitorul

normelor mentionate mai
orice
16.

raspundere

Prestatorul

in acest

find exonerat de

sens.

obliga asigure servicii
participantilor in locatie;
se

de

dezinfectie, derati~are,
desinsectie inainte de sosirea

Art.8.2. Obligatiile achizitorului
1.

Achizitorul
cazare

2.

3.

obliga

se

de catre

Achizitorul

se

receptioneze servicile achiziionate, prin confirmarea
voucherelor de
persoana desemnata in acest sens, dupa finalizarea
fiecarei serii.

o

sa

obliga sa plateasca pretul serviciilor efectiv prestate catre

maxim 60 zile de la emiterea facturii de ctre
acesta.

In

prestator in termenul de

situaia
estimatul de participani se diminueaz ca
urmare a înscrierii
efective
participantilor selectai, pile convin asupra reducerii
corespunzätoare
în
efectivului
de
participanti tabr, cu toate consecinele care der+v din
respectiva reconfigurare, urmánd se
încheia un act adiional în acest sens.
în

care

a

a

a

VERIFICARI
Art. 9.1.

ACHIZITORUL are dreptul de a verifica modul de

prestare a serviciilor inscrise in
prezentul
propunerea tehnica si din caietul de
incheindu-se cu aceasta ocazie o Nota de constatare
sarcini,
(proces verbal).
Art.9.2. Verificarile vor fi efectuate in
conformitate cu prevederile din
contract, pentru a stabili conformitatea lor cu
prevedrile

ACHIZITORUL are obligatia de a notifica

imputerniciti pentru acest scop.
X.

in scris

MODALITATI SI CONDITII DE PLATA
Art. 10.1. -(1) Se vor
plati numai serviciile real

carora se

deconteaza serviciile prestate sunt:

din

documentatia

de atribuire.

PRESTATORULUI identitatea
reprezentantilor sai

prestate si acceptate de achizitor, documentele

in baza

Factura fiscala

Centralizator pe serii;
Vouchere de cazare;
Anexa justificativa pentru
Art. 10.2.

-

prestarea de servicii partiale, daca este cazul.

Facturile fiscale

se

emit de

PRESTATOR pentru fiecare serie,

corespunzator serviciilor prestate. PRESTATORUL
tarziu
pana la finele lunii in

care

are

obligatia

de

a

la sfarsitul acesteia,
transmite aceste facturi cel mai

prestarea a fost efectuata, cu exceptia situatiei in care seria

ultimele 5 zile ale lunii, iar
se incheie in
PRESTATORUL are obligatia de a transmite
pana cel tarziu la data de 10 a lunii
ACHIZITORULUI factura
urmatoare.
Art. 10.3. (1) Plata
facturilor emise de PRESTATOR se
face de catre ACHIZITOR, numai
finalizarea seriei, in termen de maxim
dupa
30 zile
calendaristice de la data inregistrarii acestora la sediul
PROEDUS.
-

MUNICIP

T EEDU

ATiO

ETATE

GOMERE

ARPATIA
DACIA

NEURITOARE,

OETU

UG

(2) PRESTATORUL

va

27/2015 Codul Fiscal,

cu

aplicare;
(3) Plata facturilor

serviciile prestate respectand, obligatoriu,
din
modificarile si complctarile ulterioare, cotoborateprevederile
cu
d Legea

factura

fiscale emise de PRESTATOR

se va

PRESTATORULUI, deschis la trezoreria statuluybanca

efectua de catre
ACHIZITOn
raza
eTitoTiala isi are sediul

.

Contul

m a Carel

este luat in evidenta, dupa caz.

XI.

nt.

cele din Normele
de

satu

la

care

RASPUNDEREA CONTRACTUALA -PENALITATI
Art. 10.1- In cazul in
care, din vina sa exclusiva, prestatorul

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce
echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarea contractului.

nu

din

reuseste sa-$i

pretul

executa

contractului,

ca

obligatiile asumate

penalitati

a

suma
sum

Art. 10.2.

- In cazul in care achizitorul nu onoreaza 1acturile in termen de
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, 0 30 de zile de la expirarea
suma echivalenta
cu 0,1% din
plata neefectuata.
Art. 10.3.
Nerespectarea de ctre pri a obligaiilor preväzute in prezentul contract dã
lezate s considere contractul reziliat de
plin drept fr nicio alt formalitate _i fr nicio altdreptul prii
judiciar sau extrajudiciar. Prezentul pact comisoriu de grad Iv i_i
procedur
-

produce efectele de

obligaiilor neefectuate.

XII.

la data

scadenei

RECLAMATII
Art. 12.1.

In cazul in

achizitorul servicilor este nemultumit de servicile
primite si intocmeste o
prestator, formulate in mod clar si explicit, cu privire la
deficientele
fata locului, legate de realizarea
pachetului de servicii, prestatorul are obligatia de a constatate la
-

sesizare in scris

care

catre

transmite

PROEDUS continutul sesizarii si masurile luate.
XIIL

catre

GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
Art.

13.1.-Garantia de buna executie se constituie de catre
prestator,
contractului, in scopul asigurarii achizitorului de
indeplinirea

in termen de 5 zile de la
semnarea

cantitativa, calitativa a contractului si in
perioada convenita, cuantumul acesteia este de 5% din valoarea
contractului,
76080.
Modalitatea de constituire a
garantiei de buna executie ordin de plata sau polita respectiv
de
scrisoare de garantie bancara.
asigurare sau
-

Art.13.2.

Achizitorul

are dreptul de a emite
pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
creat, daca prestatorul nu isi
indeplineste obligatile asumate prin
Anterior emiterii unei pretentii
contract.
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are prezentul
de a notifica
acest lucru
obligatia
prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost
respectate.
-

prejudiciului

XIV.

MODIFICAREA, SUSPENDAREA, NCETAREA

CONTRACTULUI

Art.14.1. Contractul poate fi modificat
numai prin acordul de vointa al
aditional la prezentul contract.
-

partilor, exprimat prin act

Art.14.2.-Partile pot stabili de comun acord

suspendarea pe o durata limitata a contractului.
Art.14.3. Prezentul contract
poate inceta in urmatoarele conditii:
a) Prin expirarea termenului si realizarea
obiectivului contractului;
b) Prin acordul de yeinta
al
c) Prin lichidarea

partilor,

atf'deoldrarea in stare de faliment PRESTATOR;ULU,A

ERCIA

a

CARPATIA

DACIA

NEMURITOARE

OED

TOMARD

S.R.L.

3

d) Prin denuntarea unilaterala a contractului (cu respectarea obligatiilor contractuale ) in
preaviz de 30 zile.
Art. 14.4. - Prezentul contract se considera rezilint de drept prin nerespectarea obligatiiloe

imputabila uneia din parti, dupa notificarca acestela. Kezilierea se comunica in scris

contract,

Art. 14.5. Rezilierca totala
scadente intre parti.
-

sau

partiala

a

ontractului

nu are

niciun efect

asupra

obligatilor deja

Art. 14.6. In situatia in care ACHIZITORUL, prin organele sale de control sau nrin ale

constata indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea obligatilor asumate prin prezentl e

ofertant, poate rezilia prezentul contract cu conditia notificarii
prealabile a
PRESTATORULUI, rezilierea operand, la terminarea seriel umatoare seriei in care s-a facut
notificarca
si cu pierderea garantiei de buna executie. Prevederile
nu inlatura
prezentuu
paragrat
raspunderea partii
care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului, pentru obligatiile
contractuale
aferta depusa de

neindeplinite.

Art.14.7.- Neindeplinirea obligatiilor contractuale din cauza de rorta majora, exonereaza de
raspundere
partea contractanta

termen de 24

XV.

invoca. Cazurile de forta majora vor Ti aduse la cunostinta
celeilalte parti in
aparitia lor, transmitandu-se acte doveditoare in termen de 5 zile.

care o

de la

AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUII
Pretul nu poate fi ajustat pe perioada derularii contractului.

Art. 15.1.

XVI.

ore

-

FORTA MAJORA

Art.16.1.
Art.16.2.

Fora major este constatat de o autoritate competent.
Fora major exonereaz parile contractante de indeplinirea
obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat perioada în care aceasta acioneaz.
Art.16.3. Indeplinirea contractului va fi
suspendat în perioada de aciune a forei majore, dar fr a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pân la apariia acesteia.
Art.16.4. Partea contractant care invoc
fora major are obligaia de a notifica celeilalte
pri, imediat
-

-

-

-

_i în mod complet, producerea acesteia _i
consecinelor.

s ia orice msuri

care

îi stau la

dispoziie

în vederea

limitrii

Art.16.5. Dac forta major
acioneaz sau se estimeaz ca va actiona o perioad mai mare de 6
luni,
fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte
pari încetarea de plin drept a prezentului contract, fr
ca vreuna din
pari s poat pretind celeilalte daune-interese.
-

XVIL

SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art. 17.1.

Achizitorul _i

prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
neinelegere sau disput care se poate ivi între ei în cadrul sau înamiabil, prin
legatur cu
îndeplinirea contractului.
Art. 17.2. Dac, dup 15 de zile de la
începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul i
nu
reu_esc s rezolve în mod amiabil o
divergen contractual, fiecare poate solicita ca prestatorul
disputa s se
soluioneze, de ctre instanele judecatore_ti din România.
-

tratative directe, orice
-

XVII.

CLAUZE SPECIALE
Art.

18.1.-(1) Orice comunicare între pri,

transmis în scris.
(2) Orice document scris trebuie
ICIP
E

EDU

referitoare la îndeplinirea

prezentului contract, trebuie s

înregistrat atât în momentul transmiterii cât _i
în momentul primiri.
LUT
ATEA
cOMER
CARPATIA
A C I A

NEMURITOARE
PROEDU./

.R.L

R

-

O

N

fie

(6) Comunicrile între prti se pot face _i prin teleton, telegram,
confimrii în seris a primirii comunicri.

telex,

fax sau

e-mail

cu

condiia

Art. 18.2. - Acest contract nu poate fi cesionat.

statiilor
Art.18.3. Orice diferend privind decontarca
valabilitate
eventualclor
-

a

contractului,

cu

se va

sume

exceptia

PRESTATOR.

de

rezolva pana la

expirarea perioadei de
PROEDUS de la

recuperate de catre

Art. 18.3.- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Parile

au înteles s încheie azi ..

prezentul

contract

fiecare parte.

ACHIZITOR,

in

dou exemplare, câte

unul pentru

PRESTATOR,

Centrul de Proiecte Educationale

SC

si Sportive Bucuresti

DIRECTOR
Florin Diaconescu

NICIP

CTErDucAU

Carpatia Dacia Nemuritoare SRL

ADMINISTRATOR

Irimia Nicoleta Claudia

ATEA

OEDU.

Avizat,

OMANIA

DIRECTOR ADJUNCT

Ruxandra Staion

Avizat,

Avizat,
SEF BIROU TABERE
Adrian Leondraliu

INTERNATIONALE SI STAGIII

Avizat
CONSILIER JURIDIC
Alina Teodorascus

Intocmit,

CONSILIER TABEREINTERNATIONALE SI STAGII
Alexandru Savu

285/2/ at 2
SEMT UiA

ERCIA

CARPTIA

DACIA
NEMURITOARE

CUREST

SEF SERViçÍU TABERE
Adriana Tureac

GOM

ANEXA I
Ia

Contract subsecvent de servieli
nr. ..m..
1ata..dd. 'ol
La Acordul cadru de servicii nr. 2183/17.05 201e
auxiliar din
cadre didactice si

4-Servicii hoteliere pentru
personal
Continentala a Greciei- cod CPV 55100000-1- servicil hoteliere
Lot

Nr.crt.
1

2

invatamantul din BucurestiTabelul nr.

Denumire
Tariful

Valori

(Pmax)- leii/pers

253,60

Numar persoane/serie

(NPS) -persoane
3

100

Numar de serii

(NSP)
3

Zona

10

Numar zile/perioada

(ZJ)
Numar zile-om cazare/sezon

6000

(NZSP=NPS*NSP*ZJ)
Valoare /sezon

1521 6000

(Vs=Pmax*NZSP)
-

Tabelul nr.2
Nr

Data de

crt.

plecare

1.04.07.2018

Check in

Check out

Data de retur

05.07. 2018

11.07. 2018

12.07. 2018

Numr de
persoane
100

2.

10.07. 20188

11.07. 2018

17.07. 2018

18.07. 2018

3.

16.07. 2018

100

17.07. 2018

23.07.

2018

24.07. 20118

22.07.

100

23.07.

30.07.2018

100

2018

2018

29.07.2018

28.07.2018

29.07.2018

04.08.2018

05.08.20118

03.08.2018

100

04.08.2018

10.08.2018

11.08.2018

09.08.2018

100

10.08.2018

16.08.20188

8.

15.08.2018

17.08.2018

100

16.08.2018

22.08.2018

9.

21.08.2018

23.08.2018

100

22.08.2018

28.08.2018

10 27.08.2018

29.08.2018

100

28.08.2018

03.09.2018

04.09.2018

100

6.

JLUI BU

MUNICIPI

EDUCATA1ON

TATEA

o E C

C

A

COMERC

R

P

A

T

I

A

DAGIA
AURITOARE,

N

E

M

U

L..

ROEDUs
OMANI

CURE

3

Tabelel ar. 3
Ofertant

SC

Carpatla Dacia Nemurtoare

Statiunea

Grecla Paralia Katerini

Denumire hotel/vila/ pensiune

Hotel Stella 3

sR

Hotel Margarita 3*

Hotel Pieria Mare 3*
Hotel Stela 3*

Capacitate

20 camere duble

Hotel Margarita 3*
19 camere duble

Hotel Pieria Mare

3

21 camere duble

Restaurant Hotel Stela 3*
Denumire unitate de servire a mesei

Restaurant Margarita 3
Restaurant Pieria Mare

3

Capacitate unitate de servire a mesei

120 locuri/serie

Facilitati (conform ofertei)

1) Transport Bucuresti, tur-retur cu mijloace proprii
de transport-255 lei/persoana/dus-intors

2) Asigurarea accesului la cele doua piscine aflate in
vecinatatea unitatilor hoteliere propuse.

3) Asigurarea spatiilor de parcare in mod gratuit.
4) Excursie la Muntele Olimp
5) Croaziera Insula Skiatos

CIPIULO9uc
TEDuc

ETATEA

cOMER

CARPATIA
DACIA

NEMURITOARE",

ROEDU

S.RL

.

6) Excursile Insula
7)

Piratilor

Asigurarea petrecerilor

de

grecesc

Responsabil derulare contract prestator

Irimia Nicoleta Claudia

Responsabil derulare contract achlzitor

Adrian Leondraliu

ACHIZITOR,
Centrul de Proiecte Educationale
si Sportive Bucuresti

DIRECTOOR

Florin Diaconescu

UNIC

EDUCA

JLUI BUC

ATION

SC

seara

ADMINISTRATOR

Irimia Nicoleé Claudia

Avizat,

EMURITOARE

EA
COME

RCIALN
ARPATIA
DACIA
SR

Avizat,
SEF SERVICIU TABERE

Adriana Tureac

Avizat,
SEF BIROU TABERE INTERNATIONALE SI STAGGII

Adrian Leondraliu

Avizat,

CONSILIER/JURIDIC

Akina faodoresdu

T

Intocmit,
CONSILER TABERE INTERNATIONALE SI STAGII

Alexandru Savu

specifc

PRESTATOR.
Carpatia Dacia
Nemuritoare

D I R E C T O R A D J U N C T OO
M
EA
DUS

Ruxandra/Georgiana Simion

tu

BUcU

SRL

