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PARTILE
1. Se incheic contractul intre:

Centrul

Indpendentei,

de Proiccte
nr.2,
scct

Educationale si Sportive Bucuresti
5.

Bucuresti,.

cod

deschis la
numit in continuare
S.C. HELLO HOLIDAYS

2

,

fiscal

-

PROEDUS, adresa Spi

26597213,

,Achizitor",

pe de-o

societatea romana cu sediul in Bucuresti, Str.
Piaa
1, ap. 2, sector 1, CUI RO
cont trezoreric
29347254,
deschis la
cu numr
de

autoritate contractanta, in calitate de achizitor si

Presator,

Achizitor si prestator -partile contractante, astfel

pnuact;

-

parte

S.R.L.,

ordine în

în calitate de

parte.

"Prile",
DEFINITII
Art 1. In prezentul contract, urmatorii termini vor fi
interpretati astfel:
Contract- actul juridic care reprezinta acordul
de vointa al celor

Valoarea contractului

trezorerie

reprezentat prin

et

Registrul Comertului J40/13629/2011, reprezentata de
Admnistrator, denumit în continuare ,Prestator", pe de alt
iecre denumit individual "Partea" _i/sau colectiv

nure

cont

valoarea platita

ntalttului, pentru indeplinirea integral

ontratt

si

prestator

un

cum

de

sunt acestea

doua

servicii,

parti,

incheiat

in calitate de

denumite in

prezentul

prestatorului

corespunzatoare

a

de catre achizitor, in baza
tuturor obligatilor asumate

prin

Serviciiactivitati a caor prestare face obiectul contractului;

Forta majora

reprezinta orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si
ipevitabil, intervenit dupa semnarea prezentului Contract si care
executarea acestuia,
dnsiderat ca forta majora, conform legislatiei in vigoare impiedica
si exonereaza de
-

raspundere,
partiasau total, partea care o invoca; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie,
inceni, inundatii sau orice catastrophe natural, restrictii aparute ca urmare a unei revolutii,
embargo, enumerarea nefiind exhaustive, ci enuntiativa. Nu este considerat forta carantine,
majora un
evenident asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face
extrem

de dostisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;

P - z i calendaristica; an -365 zile

OBIECTUL CONTRACTULUI

At.31.(1) Obiectul contractului il constituie asigurarea de catre PRESTATOR a servicilor
hdtelicr pentru cadrele didactice si personalul auxiliar din invatamantul din
antrenori,
papinti cod CPV 55100000-1- servicii hoteliere in locatia Predeal, Hotel Bucuresti,
Belvedere si Hotel
Blevar, cu urmatoarele beneficii incluse in pret: 7 nopti cazare cu pensiune
completa, sala

coiferhta, parcare privata, in conformitate cu oferta PRESTATORULUI si cu anexele
prezenhilui contract, acces gratuit la sauna, jacuzzi, sala de fitness, Hotel Belvedere; acces
gratuit Centrul Spa dotat cu sauna, salina si jacuzzi, cromoterapie, Hotel Bulevard;
1

)In functie de

solicitari, de Planul

de

actinune

si bugetul abrobat
pe fiecare an al PROEDUS sau
functie de reglementarile intene ale PROEDUS,
ROEDUS poate mnajora sau diminua numarul de ori modificari alc unor acte normative,

persoane in aceleasi conditii contractualc

arife, prin acte aditionale la contract.

t. 3.2. Serviciile vor fi prestate in
perioada 23.07-30.07.2018 pentrnu
opti) de cazare cu pensiune

pezentul contract.
At. 3.3. Achizitorul
-

completa. Fiecarce serie

se

eviciile cfectiv prestate.

obliga

sa

este

4

(partu) serii de
formata, conform anexei

plateasca pretul convenit

in

prezentul

si

7 zile
1, la

contract

pentru

taxele incluse,

cazare

TARIFE VALOAREA CONTRACTULUI

At.4.1.(1) Tarifele sunt cele cumprinse in Anexa

cHpensiune completa.

di-Valoarea contractului este de maximum

1, la contract, cu

toate

Ar.4.2. Pretul mentionat la art.4.1. va fi 701400 lei, exclusiv TVA.
platit pe baza facturii emise de catre
incheierea fiecarei serii si dupa emiterea voucherelor
prestator, dupa
de cazare pentru fiecare
in Harte
de
grup

pcrsoane,

DURATA CONTRACTULUI

A5.1.-Prezentul contract intr în vigoare la data semnarii sale _i este
daa de 05.10.2018, in conditiile
valabil
prevazute in anexal, dat la care vor fi pân cel târziu i
obligatiile contractuale.
indeplinite toate
DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Ar.1.Documentele
contractului sunt:
Documentatia de

atribuire inclusiv Caietul de
sarcini;
Oferta tehnica si financiara,

Vocherele de cazare,
Anexele

Factura
Acte

aditionale pe masura
lor;
Orice document cu privire producerii
la acest

contract.

VI

CARACTERUL CONFIDENTIAL AL
Art1.-(1) 0 parte contractanta nu are dreptul, CONTRACTULUI
scris al celeilalte
D e a face cunoscut contractul sau orice fara acordul
parti:
a
prevedere
acelopersoane implicate in indeplinirea contractului; acestuia unei terte parti, in afara
De a utiliza informatiile si documentele obtinute
deruate a contractului, in alt scop decat acela de a-si sau la care are acces in perioada de
indeplini obligatiile contractuale.
oricarei
informatii
Peevaluirea
fata
face dnfidential si se va extinde numaide persoanele implicate in indeplinirea contractului se va
asupra acelor informatii necesare in vederea
dontratului.
indeplinirii

|Art. 7.2.-O parte contractanta va fi
exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de
inforntii referitoare la contract daca:
nformatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea fi
parte dntractanta sau
fost primita de la cealalta
nformatia a fost dezvaluita dupa ce fost obtinut acordul scris
al celeilalte
cohtralante pentru asemenea dezvaluire
parti
sau
sa

a

Partea contractanta a fost obligata in mod
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legal sa dezvaluie informatia.

OBLIGATIILE PARTIL.OR

. 8.1.-Obligatiile prestatorului sunt:
Prestatonul se obliga sa presteze serviciile la

standardele si sau
inanciara, respectiv camera de 2
performantcle prczentate
locuri dotate cu acr
nditii optime _i egale din punct de vedere al
condition.at, in
confortului pentru toti
aticipant fiindu-i alocat un spatiu optim
participani, fiecnui
tplevizor, rcitor; grup sanitar propriu (cu toalet,pentru lucrurile personalc în dulap i nopticr
pie _i cald în regim permanent), schimbarea prosop, hârtie igenic, du_ si chiuvet, cu apa
prosoapelor _i curatenia în camere efectuåndu-se
lhic;
propunerca tehnica

sI

Prestatorul se obliga sa asigurare de
condiii _i de spaii adecvate pentru servirea meselor,
maxim 2 ture, în baza unui program convenit
cu
reprezentanii PROEDUS;
Prestatorul se obliga sa asigurare
pensiune
completa cu 3 mese pe zi (mic dejun - butet
stdez, prânz i cin), în condiii cantitative, calitative
_i de diversitate optime privind meniul
PAicipantilor;

Prestatorul se obliga sa transmita cu
de ara/stagiu, diagramele de cazare aferente cel tarziu 72 de ore inainte de inceperea primei serii
fiecarui hotel;
5
Prestatorul se obliga sa asigure
u omportament deschis, civilizat, personal managerial _i de deservire in locaii care s aib
cooperant;
b.
Prestatorul se obliga sa asigure
schimbul de serii în regim de maxim
eliberarea camerelor efectuându-se la ora
operativitate,
08:30 în ziua plecrii, iar
preluarea
relizându-se cel târziu la ora 14.30 în ziua sosirii,
intervalul de 6 ore

fiind destinat

caderelor;

camerelor

igienizrii
obliga sa asigure in mod gratuit, o sal de
conferinte, cu o capacitate de
mipim 100 de locuri (dotat cu scaune, mese, ecran de
proiecie,
ndalzire) pentru activitile de formare in-door pe
videoproiector,
întreaga durat a contractului, pentruflipchart,
Ser de tabra.
fiecare
Prestatorul se obliga sa puna la
8
dispozitia achizitorului voucherele de cazare, in termen
de maxim 5 zile de la intoarcerea grupului.
Prestatorul se oblig ca serviciile
s respecte calitatea
prevzut în oferta, sa
acorde beneficiarului pe întreaga durat a prestate serviciilor
prestrii
tehnic
asistena
necesar pentru
funionarea locaiei la parametrii calitativi cantitativi
10. Prestatorul va raspunde pentru orice_i eveniment maximi.
produs in timpul prestarii serviciilor, in
legatra directa cu obiectul contractului si/sau cu bunurile
comercializate sau servite si care are
drep consecinta vatamarea corporala, decesul sau
materiale suferite de
pagube
partcipante din partea achizitorului.
persoanele
7.

Prestatorul

se

11.1 Prestatorul este direct responsabil pentru
color lde protectie in caz de incendiu de catre respectarea normelor de protectie a muncii si a
personalul propriu, precum si a normelor sanitar
Toate sanctiunile aplicate de catre
Nete
U ihare.
organele competente pentru nerespectarea
Hornlor mentionate mai sus vor fi suportate de catre
Prestator, Achizitorul

find exonerat de
price aspundere in acest sens.
12 Prestatorul se obliga asigure servicii de
dezinfectie, deratizare, desinsectie inainte de
spsie participantilor in locatii;
Prestatorul declara si are obligatia de a detine
autorizarile/licentele/avizele necesare
Prestaii servicilor ce formeaza obiectul prezentului contract.
a
alaiitate contractului intervin situatii care determina In situatia in care pe durata de
imposibilitatea de indeplinire a
bieqtlui contractului, dar fara a se limita la
pierderea/suspendarea
dreptului de desfasurare a
etivlttii are obligativitatea de a informa Achizitorul
in termen de maximum 48
ore, sub
siricdtnea rezilierii si plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat.
4Prestatorul are obligativitatea de a asigura prestarea conforma si la
parametrii calitativi
sHpeiri a serviciilor ce formeaza obiectul
contract prin raportare la cerintele
prnte in cadrul documentatiei de atribuireprezentului
si la elementele ofertate in
tehniee
cadrul

Propunerii

Prestatornul este singurul raspunzator de respectarea prevederilor legalc si a cerintelor de
ormitate privind sanatatea publica.
Prestatorul are obligativitatca de a asigura prepararea hranci exclusiv din produse de

calitate, cu respectarea termenelor de valabilitate, carc au certificate de calitate si sanitarvatrinare, daca cste cazul, conform standarelor, cerintelor si normativelor in vigoare. Prestatorul
es

singurul raspunzator in situatia producerii unor evenimente si/sau a constatarii unor

heonformitati in prestarea serviciilor privind asigurarea hranei, Achizitorul avand dreptul de a
ita obligarea Prestatorului la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat.
Prestatorul are obligativitatea de a implica in derularea contractului

privind prestarea

serviciilor specifice de restaurant personal calificat conform legislatiei in vigoare si sa respecte

nohele igienico-sanitare.
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Prestatorul are obligativitatea de a pune la dispozitia Achizitorului spatiile ce formeaza

obleptul contractului.

Artk.2.-Obligatiile achizitorului:
Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile achiziionate,

prin confirmarea

votdherelor de cazare de catre o persoana desemnata in acest sens, dupa finalizarea fiecarei seri.

12 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor efectiv prestate catre prestator in
terenul de maxim 30 zile de la emiterea facturii de ctre acesta.

3 I n situaia în care estimatul de participani se diminueaz ca urmare a înscrierii efective a
pariipantilor selectafi, prile
convin asupra reduceri corespunztoare a efectivului de
piaripanti în tabär, cu toate consecinele care deriv din respectiva reconfigurare, umând a se
inchia un act adiional în acest sens.
VERIFICARI
Ar.1. ACHIZITORUL are dreptul de a verifica modul de prestare a servicilor inscrise in
pretentul contract, pentru a stabili conformitatea lor cu prevedrile din propunerea tehnica si din

caictl de sarcini, incheindu-se cu aceasta ocazie o Nota de constatare (proces verbal).

Ar442.

Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din documentatia de

atripilire. ACHIZITORUL are obligatia de a notifica in scris PRESTATORULUI identitatea
tepekentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

MODALITATI SI CONDITII DE PLATA
Art 10.1.-(1) Se vorplati numai servicile real prestate si acceptate de beneficiar, documentele
in bia carora se deconteaza serviciile prestate sunt:
Factura fiscala

Centralizator pe serii;
Vochere de cazare;
Anexa justificativa pentru prestarea de servicii partiale, daca este cazul;
Alte documente pe masura producerii lor.

Ar 0.2. Facturile fiscale se emit de PRESTATOR pentru fiecare serie, la sfarsitul acesteia,
Horeeunzator servicilor prestate. PRESTATORUL are obligatia de a transmite aceste facturi cel
hai ziu pana la finele lunii in care prestarea a fost efectuata, cu exceptia situatiei in care seria

el ihtheie in ultimele 5 zile ale lunii, iar PRESTATORUL are obligatia de a transmite
ACHIZITORULUI factura pana cel tarziu la data de 10 a lunii urmatoare.

Art10.3. -(1) Plata facturilor emise de PRESTATOR se face de catre ACHIZITOR, numai
upd finalizarea seriei, in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data inregistrarii acestora

a seil PROEDUS.
4

RESTATORUL va factura servicile efectiv prestate respectand, obligntorio, prcvederile din
nr.

227/2015 Codul Fiscal,

cu

modificarile

ormele de aplicare;

si

completarile

ulterioarc, coroborate

cu

cee

tHlata facturilor fiscale emise de PRESTATOR se va efectua de catre ACHIZITOR, in contul
PRESTATORULUI, deschis la trezoreria statului/banca in a carci raza teritoriala isi are sediul
shu

care este luat in cvidcnta, dupa caz.

RASPUNDEREA CONTRACTUALA -PENALITATI

x

Ar0.1

In cazul in care, din Vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile

asuate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca

penali tati, o suma echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarea contractului.
Ar 10.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la

expiarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma
ech alenta cu 0,1% din plata neefectuata.

Ard 0.3.- Nerespectarea de ctre pri

pr

a obligaiilor prevzute

în prezentul contract d dreptul

lezate s considere contractul reziliat de plin drept fär nicio alta formalitate i färd nicio

alta procedur

judiciar

sau extrajudiciar.

Prezentul pact comisoriu de grad IV î_i produce

efedtle de la data scadenei obligailor neefectuate.

XII|

RECLAMATI

A r 2.1. - In cazul in care beneficiarul serviciilor este nemultumit de serviciile primite si

into theste o sesizare in scris catre prestator, formulate in mod clar si explicit, cu privire la

Jefibentele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii, prestatorul are
obligtia de a transmite catre PROEDUS continutul sesizarii si masurile luate.

XII

GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Art 3.1.- Garantia de buna executie se constituie de catre prestator, in termen de 5 zile de la
emprea contractului, in scopul asigurarii beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa a
Fontrctului si in perioada convenita, cuantumul acesteia este de S% din valoarea contractului,

esppgtive 35070 lei. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie ordin de plata sau
olialde asigurare sau scrisoare de garantie bancara.
Art3.2. Garantia de buna executie se elibereaza in termen de 14 zile de la incheierea
tribilor contractuale, la solicitarea prestatorului.

rt3.-Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in

imialprejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul

Fontaet. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
oligaia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost

Tespecate.
XIV.

MODIFICAREA, SUSPENDAREA, INCETAREA CONTRACTULUUI

rt..1. - Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, exprimat prin
ct aHitional la prezentul contract.
limitata a contractuli.
pot stabili de comun acord suspendarea pe
conditii:
urmatoarele
in
Art.13.-Prezentul contract poate inceta
Prin expirarea termenului si realizarea obiectivului contractului;

rt.2.-Partile

odurata

Prin acordul de vointa al partilor;
Prin lichidarea sau declararea in stare de faliment a PRESTATORULUI;
Prin denuntarea unilaterala a contractului (cu respectarea obligatilor contractuale ) in

nui preaviz de 30 zile.
Pierderea/suspendarea

avizelor/autorizatiilor/licentelor si/sau orice alte situatii
a Prestatorului de a indeplini serviciile asumate

ptenina imposibilitatea legala
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care

Rezilicrea contractului ca sanctiune
pentru ncindeplinirea si/sau
corespunzatoare a obligatinior nsumate de contractuala
catre partile
indeplinirca
contractantc.
A. 14.4. Prezentul contract se
considera reziliat de
drept prin ncrespectarea obligatiilor
mate prin contract, imputabila uneia
din parti, dupa
ddmunica in scris.
notificarea acestcia. Rczilierea se
-

14.5.

Rezilierca totala

scadente intre parti.

sau

partiala a contractului

14.6. In situatia in care
iloace, constata indeplinirea defectuoasa sau

A

-

ACHIZITORUL,

nu are

prin organele

niciun efect asupra
sale de control

obligatiilor

prin
asumate prin prezentul
centract si prin oferta depusa de ofertant, poateneindeplinirea
obligatiilor
rezilia prezentul contract cu
conditia notificarii
prelabile a PRESTATORULU, rezilierea
la
sau

alte

terminarea seriei urmatoare seriei in care
s-afacut notificarea si cu pierderca garantieioperand,
de buna executie.
Prevederile prezentului paragraf
ninlatura raspunderca partii care in mod
culpabil cauzat

blgatiile

contractului, pentru
neindeplinite. Cuantumul eventualelor incetarea
daune interese generate de
neildeplinirea/indeplinirea neconforma
ce formeaza obiectul
ese limitat la cuantumul garantiei de bunaserviciilor
prezentului contract nu
executie.
A14.7. Neindeplinirea obligatiilor contractuale
de forta majora, exonereaza de
raspindere partea contractanta care o invoca. Cazuriledinde cauza
forta
majora vor fi aduse la cunostinta
cele|lalte parti in termen de 24 ore de la aparitia lor, transmitandu-se
acte
a

contractuale

a

-

doveditoare

de zile.

in termen

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

Ar15.1.
Xv

-

FORTA MAJORA

Ar6.1.- Forta major este constatat de o autoritate
Ar6.2. Forta major exonereaz parile contractantecompetent.
de
prepantul contract, pe toat perioada în care aceasta acioneaz. îndeplinirea obligatiilor asumate prin
Ar6.3.- Îndeplinirea contractului va fi suspendat în perioada de
actiune a forei majore, dar
arprejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pân la apariia acesteia.
Ar 16.4.- Partea contractant care invoc forta major are
de a notifica celeilalte
prti,
imeilat _i în mod complet, producerea acesteia _i s ia oriceobligaia
msuri care îi stau la
-

dispoziie în
vedpea limitrii consecinelor.
Dac
Ardi6.5.
fora major actioneaz sau se estimeaz ca va
o
perioad mai mare de
5|, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pariactiona
încetarea de plin drept a
predhtului contract, fr ca vreuna din pari s poat pretind celeilalte daune-interese.
-

XVII

SOLUTIONAREA LITIGILOR

Ait17.1. Achizitorul _i prestatorul vor face toate eforturile pentru a
rezolva pe cale amiabil,
prin tatative directe, orice neînelegere sau disput care se poate
ivi între ei în cadrul sau
-

în
cu îndeplinirea contractului.
At7.2. Dac, dup 15 de zile de la începerea acestor tratative
achizitorul _i
Hreslatorul nu reu_esc s rezolve în mod amiabil o divergen contractual,neoficiale,
fiecare
solicita
poate
aldsuta s se soluioneze, de ctre instanele judecatore_ti din România.

egat

-

XVIII.

CLAUZE SPECIALE

Art.8.1. (1) Orice comunicare între pri, referitoare la îndeplinirea
tpebui s fie transmis în scris.
prezentului contract,
6

Orice document scris trebuie inregistrat atât în momentul transmiterii cât _i în momentul

irii.

Comunicrile

între pri

se pot face _i prin telefon, tclegram,

telex, fax sau e-mail cu

doditia confimårii în scris a primirii comunic ri.
Ar 18.2.- Acest contract nu poate fi cesionat.

Ar8.3. - Orice diferend privind decontarea prestatiilor se va rezolva pana la cxpirarea

petiadei de valabilitate a contractului, cu exceptia eventualelor sume de recuperate de catre
PREDUS de la PRESTATOR.

An18.3- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Patile au înteles s încheie azi .f:.s..Y.I... prezentul contract în dou exemplare, câte unul
petu fiecare parte.

AdHIZITOR,

PRESTATOR,

Centrul de Proiecte Educationale

S.C. HELLO HOLIDAYs S.R.L

si SEortive Bucuresti

DIRECTORR
Floih Diaconescu

ADMINISTRATOR
UNICIP
K E C T E EOU

Balaiban Elena Madalina

ATION

Avz
DItCTOR ADJUNCTOEDU
Ruahdra Georgiana Simion

efServiciu Tabere

TAdna Tureac

it
$E BIROU TABERE INTERNATIONALE SI STAGII
Adrh Leondraliu

coNSTLIER JÜRIDIC
AlinaTeodoresch

uyuy

REIKIS
SEINADR
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ANEXA 1
la

Contract subsecvent de servicii

nr.

..Jdata.

. 2a?

*******************J

Tabelul nr.
pref maxim fara TVA/cu TVA

167

Pmay)- leili/pers;

182,03

Numar minim pers0ane/serie

50

(NPSmin)-persoane
Numar maxim persoane/serie

150

(NPSme)-persoane_
Numar maxim de
NSPmax)

serii/perioada

Numar minim de serii /perioada (VSP min)
Numar maxim zile/serie

ZJmax)
Numar

minim

estimat

de

cazare/perioada

maxim

700

(NZSmin) =

NPSmin *NSP min*ZJ max)
Numar

zile-om

estimat

de

zile-om

cazare/perioada (NZSmar)= (NPSmar NSP

4200

mar*2J max)

Valoare minima/sezon fara TVA/cu TVA

(VSmin-Pmax * NZSmin)

116900

127421

Valoare maxima/sezon fara TVA/cu TVA

(VSmax=Pmax *NZSmax)

701400

764526

Tabelul nr. 2
Nr

Data de

crt

plecare

V 123.07. 2018

V 2
3.
4.

Data de retur

Numr

de

persoane

30.07. 2018

150

30.07. 2018

06.08.2018

150

22.08.2018

29.08. 2018

150

29.08. 2018

05.09.20188

150
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Tabelul nr. 3

PRESTATOR

S.C. HELL0 HOLIDAYS S.R.L

STATIUNE

PREDEAL

DENUMIRE HOTEL

Hotel Belvedere, Hotel Bulevard

Categoria de confort

Denumire hotel/Capacitate

Hotel Belvedere -

locuri

repartizate astfel:

23.07-30.07.2018: 60
camere duble, 120 persoane;

1

30.07-06.08.2018: 50
2.
camere duble, 100 persoane;

22.08-29.08.2018, 60

3.

camere duble, 120 persoane;
29.08-05.09.2018: 75
camere duble, 150 persoane;
Hotel Bulevard - locuri repartizate
asttel:

1.

23.07-30.07.2018: 15

camere duble, 30 persoane;
30.07-06.08.2018: 15
camere duble, 30 persoane;
2.

3

22.08-29.08.2018, 15

camere duble, 30 persoane;
29.08-05.09.2018: 10
camere duble, 20 persoane.

4

Restaurante proprii Hotel

Denumire unitate de servire a mesei

Belvedere, Hotel Bulevard
Pozitionare unitate de servire a mesei

In incinta hotelurilor

(fata de unitatea de cazare)

Categorie unitati de servire a

mesei

Hotel Belvedere, capacitate intre:
40-160 persoane

Sala deconferinta

Hotel Belvedere - max. 200 locuri

Capacitate unitate de servire a mesei

Hotel Bulevard - max. 100 de

locuri

Facilitati

1. Transport tur-retur -pentru un

numar minim de 35 persoane la
9

pretul de 85 lei/persoana, TVA

inclus;
2. Acces

spatiu parcare gratuita:
Hotel Belvedere 50 locuri; Hotel

Bulevard 20 locuri;
3. Acces gratuit la Centrul Spa
dotat cu sauna, salina si jacuzzi,
cromoterapie, Hotel Bulevard;
4. Acces

gratuit la sauna, jacuzzi,

sala de fitness, Hotel Belvedere;

5. La cerere, contra-cost, drumeti,

calarie, etc.

Responsabil derulare contract prestator

Balaiban Elena Madalina

Responsabil derulare contract achizitor

Leondraliu Adrian

ACHIZITOR,

PRESTATOR,

Celtrul de Proiecte Educationale

S.C. HELLO HOLIDAYS S.R.L

si Spprtive Bucuresti

DIRtCTOR

ADMINISTRATOR

LUI

Floil DiaconescoC nuCATIOA8U

Avit

Balaiban Elena Madalina

PROEDU

DIENCTOR AD`UNC

Rixahdfa Georgiana Simion

Sef erviciu Tabere

Addaha Turçac

TAvi
SE BIROU TABERE INTERNATIONALE SI STAGII

Adrh Leondraliu

CONSILIER JURIDIC

AlinTeadorscu
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