Contract subsecvent de servicii

Nr.

0 8 RORL

La Acordul cadru de servicii nr. 1930/08.06.2017
Lot nr. "1" - Servicii tabere pentru elevii de liceu din Bucuresti - Litoralul romanesc al Marii

Negre
I.

PARTILE

Art. 1. Se incheie contractul intre:
1.

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti

Independentei.

nr.2,

sect

5.

- PROEDUS, adresa Spl.
26597213. cont trezorerie

Bucuresti, cod fiscal
deschis la Trezoreria Statului sector 5, reprezentat prin

Director

denumit in continuare ,Achizitor", pe de o parte

2. S.C. VILA REGAL S.R.L, cu sediul în Constanta, St.Costinesti, Vila Belvedere B 3, Cod
postal: 907090, România, cu n
de ordine în Registrul ComertuluiJ 13/1133/2003, CUI

RO 15288247, cont curent

reprezentata de

.Prestator", pe de alt

II.

deschis la Trezoreria Eforie,

în calitate de Administrator si denumit

parte, fiecare denumit

în continuare

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 prestator de servici., in calitate de

prestator;
b) Achizitor si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul
contract;

valoarea platita prestatorului de catre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integral si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate

c)Valoarea contractului
prin contract;

d) Servicii - activitati a 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 exhaustivä, 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;

fZi-zi calendaristica; an
III.

- 365 zile

OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3.1. -

(1) Obiectul contractului il constituie asigurarea de catre PRESTATOR a

serviciilor de tabere pentru elevii de liceu din Bucuresti - Litoralul romanesc al Marii

Negre (lot 1), cod CPV 55243000-5 - Servicii de tabere de copii (Rev.2), Hotel Regal, cu
servirea mesei la Hotel Regal, avand urmatoarele beneficii incluse in pret: serviciile la

standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica si financiara, respectiv
VILA REGAL S.R.L
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cazare in camere de 2 si à paturi. camere dotate cu aer conditionat. dulap. noptiera. elevizor.

intenet. wi-ti. racitor. grup sanitar propriu (toaleta. prosop. hartie igienica, dus, chiuveta. apa
rece si calda permanent). pentru tiecare participant, in conformitate cu oferta
PRESTATORULUI si cu anenele prezentului contract:
(2) In tunetic de solicitari. de Planul de actiune si bugetul abrobat pe ficcare an al
PROFDU S sau in functie de reglementarile interne ale PROEDUS ori modilicari ale unoracte
nomative. PROEDU S poate majora sau diminua numarul de persoane in aceleasi conditii
contractuale si tarite. prin acte aditionale la contract.

12.09.2021. pentru 2 serii x 7
Serviciile vor ti prestate in perioada 29.08.2021
nopti de cazare cu pensiune completa. Prima serie este formata din 62 de persoane si a doua
serie este tormata din S6 de persoane. conlorm Anexei I la prezentul contract.

Art.3.2.

Art. 3.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru

sernicnle prestate.

IV.

TARIFE-VALOAREA CONTRACTULUI
Art.4.1. -(1) Taritele sunt cele cuprinse in Anexa I la contract, cu toate taxele incluse, cazare

cu pensiune completa.

2)

Valoarea contractului este de maximum 111.888 fara TVA. respectiv 117.482,4

lei cu TVA inelus (5).

Art.4.2.

Pretul mentionat la art.4.1. va fi platit pe baza facturii emise de catre prestator. dupa

incheierea tiecarei serii si dupa emiterea voucherelor de cazare pentru fiecare grup de
persoane. in parte.

v.

DURATA CONTR:ACTULUI

Art.5.1. Art.5.1- Prezentul contract intr

în vigoare la data semnarii sale si inregistrarii sale

in evidentele Beneticiarului. efectele juridice ale acestuia incetand la data executarii

VI.

obligatiilor reciproce ale partilor.
DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art.6.1. -

Documentele contractului sunt:

a) Documentatia de atribuire inclusiv Caietul de sarcini:
b) Oferta tehnica si financiara:
c) Voucherele de cazare:
d) Anexele
e) Factura
fActe aditionale pe masura producerii lor;
g) Orice document cu privire la acest contract.
VII.

CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
Art.7.1. (1)0 parte contractanta nu are dreptul. fara acordul seris al celeilalte parti:
a) De a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti. in afara
acelor persoane implicate in indeplinirea contractului:
b) De a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de

derulare a contractului. in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului
se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea

indeplinirii contractului.
PROEDUS
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Art.7.2. Având in vedere laptul c anumite date _i informatii (inclusiv dar fr

a se limita

la nume. prenumc, CNP. adrese. dale de na_tere. date ale firmei etc.) pe care se vor

comunica, atát la momentul ineheierii Contractului cát _i pe parcursul derulrii acestuia.
reprerinta date eu caracter persemal (astfel eum sunt reglementate de legislatia in vigoare.
inclusiv dar är

a se limita la Legea r. 677/2001. Legea nr. 506/2004. Regulamentul UE

2016/679 cte.. denumite "DCP"). Dvs. atát in nume propriu cát si in calitate de
reprezentant legal al socictäfii S.C. VILA REGAL S.R.L, autorizati s
proceseze aceste date. in condi ile

Art.7.3.

preluercze _i sá

respectärii normelor incidente.

S.C. VILA REGALL S.R.L

va avea dreptul sá prelucrezc DCP in scopul

derularii relatiilor contractale _i pentru indeplinirea obligailor

_i exercitarca drepturilor

prevaute in Contract. Prelucrarea datelor eu caracter personal pe durata Contractului se va

realiza in contormitate

cu

scopul agreat.

Art.7.4. Prin semnarea acestui C'ontract, PROEDUS isi da acordul ca DCP sá flie prelucrate
de catre S.C. VILA REGAL S.R.L _i s

poat

prezenta procedura. numai în condiiile

fi transmise ctre

terte persoane implicate in

respectärii clauzelor contractuale _i normelor

aplicabile.
Art.7.5. Pe toat durata Contractului, DCP destinate a face obiectul prelucrärii de cátre S.C.
VILA REGAL S.R.L vor fi:

(a) preluerate cu bun-credin,

în mod legal, transparent i în conformitate cu dispoziiile

legale

in vigoare;

(b) colectate în scopuri determinate, explicite _i legitime _i nu vor fi prelucrate ulterior într-un
mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara a datele cu caracter personal in

scopuri statistice, de cercetare istoric sau _tiinific

este nu este permis:

(c) stocate într-o form care s permit identificarea persoanelor vizate striet pe durata necesará
realizärii scopurilor în care datele sunt colectate _i în care vor fi ulterior prelucrate.
Art.7.6. S.C. VILA REGAL S.R.L se oblig s adopte msurile tehnice i organizatorice
adecvate pentru protejarea DCP împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii.

modificrii, dezvluirii sau accesului neautorizat, precum _i împotriva oricrei alte forme de
prelucrare ilegal. In acest sens, S.C. VILA REGAL S.R.L are acces la listele de cu
participantii in tabara, la procedurile de transport a participantilor, doar personalul autorizat

are acces la datele personale ale Beneficiarilor _i (ii) va lua masurile de siguran
programele software utilizate în scopul protejrii DCP
Art.

7.7. -

0

parte contractanta va fi

pentru

exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de

informatii referitoare la contract daca:
a) Informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta sau

b) Informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante
pentru asemenea dezvaluire sau

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

VIII.

OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 8.1.- Obligatiile prestatorului sunt:
1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele
prezentate in propunerca tehnica si financiara, respectiv cazare in canmere de 2 si 3
paturi, camere dotate cu aer conditionat, dulap. noptiera, televizor. internet wi-fi.
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racitor. grup sanitar propriu (1oaleta. prosop. hartie igienica, dus, chiuveta, apa rece si

calda permanent), pentru liecare participant, conform ofertei.
2.

Schimbul de serii se va realiza în regim de maximá operativitate, eliberarea camerelor.

electuandu-se la ora 8:00 in ziua plecrii. iar preluarea camerelor realizándu-se cel
tarziu la ora 15:00 în ziua sosirii. intervalul de eirea 7 ore fiind destinat igienizärii
camerelor:
3. Asigurarea de condii _i de spaji adecvale pentru servirea meselor. pentru serile de
participani
_i coordonatori, în baza unui program convenit între reprezentanii
PROEDUS _i reprezentanii locatiei:
4.

Prepararea meniurilor _i servirea meselor se vor realiza în spaii special amenajate.
autorizate sanitar-veterinar. Spaiile destinate servirii meselor vor avea o zon special

pentru splatul mâinilor înainte intrrii la mas, précum _i toalet, în condijii de igiená
maxim;
5. Asigurarea de spaii adecvate petrecerii timpului liber, jocurilor specifice vârstei

participantilor la tabär,

atât în spaii

deschise ( pe timp favorabil), cât _i în spaii

inchise ( pe timp nefavorabil - dotate cu sonorizare i

microfoane):

6.

Locuri special amenajate cu bnci/

7.

de a gzdui participanii din respectivele locaii pentru fiecare serie de tabär.
Efectuarea dezinseciei,
dezinfectiei _i deratizrii,
conform legislaiei
în vigoare,
înaintea sosirii participanilor în locaie;

8.

Asigurarea unui medic sau asistent medical prezent în unitatea de cazare pe tot

scaune _i mese, proprii tuturor loca ilor,

capabile

parcursul taberei;
9.

Obligaia

ca serviciile prestate sä respecte calitatea preväzutä în Acordul Cadru, sa

acorde pe întreaga durat

funcionarea

locaiei

a prestärii servicilor asistena

tehnic

necesar

pentru

la parametrii calitativi _i cantitativi maximi;

10. Prestatorul va pune, în mod gratuit, la dispoziia organizatorului, o sal de conferinte.
(dotat cu scaune, mese, sonorizare, ecran de proiectie, videoproiector, flipchart).

pentru activitile

de formare in-door pe întreaga durata

11. Prestatorul va pune la dispoziia

taberei:

organizatorului diagrama de cazare pentru numarul de

148 persoane, repartizat astfel pe serii: 29.08-05.09
31 camere (62 persoane) si
05.09-12.09-43 camere (86 persoane);
12. Personalul managerial si de deservire din locatie trebuie sa aiba un comportament
deschis, civilizat, cooperant, adaptat varstei si particularitati lor participantilor la tabara:
13. Prestatorul asuma si manifesta o atitudine deschisa si flexibila in rezolvarea tuturor
problemelor specifice bunei desfasurari a taberei, in folosul copiilor, elevilor si al
coordonarii optime a activitatilor pe durata taberei."

14. Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia achizitorului voucherele de cazare, in termen
de maxim 5 zile de la intoarcerea participantilor.
15. Prestatorul se oblig ca serviciile prestate sä respecte calitatea prevzut
în oferta, sa
acorde Achizitorului pe întreaga durat a prestri serviciilor asistena tehnic necesara
pentru funcionarea locaiei la parametrii calitativi _i cantitativi maximi.
16. Prestatorul va raspunde pentru orice eveniment produs in timpul prestarii serviciilor, in
legatura directa cu obiectul contractului si/sau cu bunurile comercializate sau servite si
care are drept consecinta vatamarea corporala, decesul sau pagube materiale suferite de
persoanele participante din partea Achizitorului.

PROEDUS
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17. Prestatorul este direet responsabil pcntru respectarca norinelor de protectie a muncii si
a celor de protectie in caz de inccndiu de eatre personalul propriu, precum si a

normelor sanitar vcterinare.
18. Prestatorul se obliga sa efectueze servieii de dezinfectie, deratizare, dezinsectic inainte

de sosirea participantilor in locatic.
19. Toate sanetiunile aplicate de catre organele compelenle pentru nerespcclarca normeor
mentionate mai sus vor li suportate de catre Prestator, Achizitorul fiind exonerat de
orice raspundere in ilcest sens.

20. Sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind prolcctia persoanclor
lizice in eeca ce priveste preluerarea datelor eu caracter personal si privind ibera

eireulatie a acestor date si de abrogare a Direetivei 95/46/ 1: (Regulamentul Cieneral

privind proteetia datelor).
21. Prestatorul se oblig

s

respecte i s asigurare msurile

igienico-sanitare _i de

distantarc. in conformitate cu reglementärile autoritäilor abilitatle în acest sens, la
nivelul fiecrei serii de tabr
atât în spaiile de cazare cat i în cele de servire a
meselor.

Art.8.2. Obligatiile achizitorului:

1. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile achiziionate.

prin conlirmarea

voucherelor de cazare de catre o persoana desemnata in acest sens. dupa finalizarea

fiecarei serii.
Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre prestator in termenul de
maxim 30 zile de la emiterea facturiilor de ctre acesta.
VERIFICARI

2

IX.

Art. 9.1. - ACHIZITORUL are dreptul de a verifica modul de prestare a servicilor inscrise in

prezentul contract. pentru a stabili conformitatea lor cu prevedrile din propunerea tehnica si

din caietul de sarcini, incheindu-se cu accasta ocazie o Nota de constatare (proces verbal).
Art.9.2.
Verificarile vor fi efectuate in conformitate qu prevederile din documentatia de
atribuire. ACHIZITORUL are obligatia de a notifica in seris PRESTATORULUI identitatea
X.

reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Art. 10.1. - (1) Se vor plati numai servicile real prestate si acceptate de Achizitor
documentele in baza carora se deconteaza serviciile prestate sunt:

Factura fiscala;

Centralizator pe serii;
Vouchere de cazare;
Anexa justificativa pentru prestarea de servicii partiale, daca este cazul:

Orice alte documente pe masura producerii lor.
Art. 10.2.- Facturile fiscale se emit de PRESTATOR pentru fiecare serie. la sfarsitul acesteia.
are obligatia de a transmite aceste facturi
cel mai tarziu pana la finele lunii in care prestarea a fost efectuata, cu exceptia situatiei in care
seria se incheie in ultimele 5 zile ale lunii, iar PRESTATORUL are obligatia de a transmite

corespunzator serviciilor prestate. PRESTATORUL

ACHIZITORULUI factura pana cel arziu la data de 10

PROEDUSs

a

lunii urmatoare.
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Art. 10.3. - (1) Plata facturilor emise de PRESTATOR se face de catre ACHIZITOR, numai

dupa finalizarea seriei, in termen de maxim 60 zile calendaristice de la data inregistrarii
acestora la sediul PROEDUS.

(2) PRESTATORUL va factura servieiile prestate respecland. obligatoriu, prevederile din
Legea nr. 227/2015 Codul F'iscal, cu modilicarile si completarile ulterioare. coroborate cu cele
din Normele de aplicare:

(3) Plata facturilor fiscale emise de PRESTATOR Sse va efectua de catre ACHIZITOR, in
contul PRESTATORULUI, deschis la trezoreria statului/banca in a carei raza teritoriala isi are
sediul sau la care este luat in evidenta, dupa caz.
XI.

RASPUNDEREA CONTRACTUALA -PENALITATI
Art. 10.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute
obligatiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarea contractului.
Art. 10.2. - In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la

expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma

echivalenta cu 0,1% din plata neefectuata.
Art. 10.3. - Nerespectarea de c tre

dreptul prii
fr

XII.

nicio alt

a

obliga iilor

prev zute

în prezentul contract d

lezate s considere contractul reziliat de plin drept fr
procedur

judiciar

produce efectele de la data scadenei
RECLAMATII
Art. 12.1. -

pri

sau extrajudiciar.

obligaiilor

nicio altä formalitate _i

Prezentul pact comisoriu de grad IV i_i

neefectuate.

In cazul in care Achizitorul serviciilor este nemultumit de serviciile primite si

intocmeste o sesizare in scris catre Prestator, formulate in mod clar si explicit, cu privire la
deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii, Prestatorul are
obligatia de a transmite catre PROEDUS continutul sesizarii si masurile luate.

XIII.

GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
Art. 13.1. - Garantia de buna executie se constituie de catre prestator, in termen de 10 zile de

la semnarea contractului, in scopul asigurarii Achizitorului de indeplinirea cantitativa,
calitativa a contractului si in perioada convenita, cuantumul acesteia este de 5% din valoarea
contractului, respectiv 5594,4 lei. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie
ordin de plata sau polita de asigurare sau serisoare de garantie bancara.
Art. 13.2. - Garantia de buna executie se elibereaza in termen de 14 zile de la incheierea

atributiilor contractuale, la solicitarea Prestatorului.
Art.13.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in

limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost

respectate.
XIV.

MODIFICAREA, SUSPENDAREA, INCETAREA CONTRACTULUI
Art.14.1. - Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, exprimat

prin act aditional la prezentul contract.
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 vointa al partilor
c) Prin lichidarea sau declararea in stare de faliment a PRESTATORULUI;

PROEDUS
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d) Prin denuntarca unilaterala a contractului (cu respeelarea obligatiilor contractuale ) in

urma unui preaviz de 30 zile.

Art. 14.4. Prezentul contraet se considera reziliat de drept prin nerespectarea obligatiilor
asumate prin contraet, imputabila uneia din parti. dupa notilicarea acesteia. Rezilierea se
comuniea in seris.
Art. 14.5. Rezilierca totala sau partiala a contractului nu are niciun efect asupra obligatiilor
deja scadente intre parti.

Art. 14.6. - In situatia in care ACIIZITORUL. prin organele sale de control sau prin alte
mijloace. constata indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea obligatiilor asumale prin
prezentul contract si prin oferta depusa de ofertant. poate rezilia prezentul contract cu conditia
notilicarii prealabile a PRESTATORULUI, rezilierea operand, la terminarea seriei urmatoare
seriei in care s-a facut notificarea si cu pierderea garantiei de buna executiec. Prevederile
prezentului paragraf nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incctarea

contractului, pentru obligatiile contractuale neindeplinite.
Art.14.7. Neindeplinirea obligatiilor contractuale din cauza de forta majora, exonereaza de
raspundere partea contractanta care o invoca. Cazurile de forta majora vor fi aduse la
cunostinta celeilalte parti in termen de 24 ore de la aparitia lor, transmitandu-se acte

doveditoare in termen de 5 zile.
XV.

AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
Art. 15.1. -

XVI.

Pretul nu poate fi ajustat pe perioada derularii contractului.

FORTA MAJORA
Art.16.1. - Forta major

este constatat

de o autoritate competent .

Art.16.2. Forta major exonereaz parile contractante de îndeplinirea obligaiilor
prin prezentul contract, pe toat perioada în care aceasta acioneaz.
Art.16.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendat

fr

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pärilor

în perioada de ac iune

pânä la apariia

a for ei

asumate

majore, dar

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 s ia orice msuri care îi stau la

dispoziie

în vederea limitärii consecintelor.

Art.16.5. - Dac

fora

majorä ac ioneaz

sau se estimeaz

ca va ac iona

o perioad

mai mare

de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pari încetarea de plin drept a
prezentului contract, färä ca vreuna din pari s poat pretiFd celeilalte daune-interese.

XVII.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art. 17.1. - Achizitorul _i

prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale

amiabil, prin tratative directe, orice neînelegere
sau în legatur cu îndeplinirea contractului.
Art. 17.2. - Dac ,

XVIII.

dup

sau disput

care se poate ivi între ei în cadrul

15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul _i

Prestatorul nu reu_esc s rezolve în mod amiabil o divergen
contractual, fiecare poate
solicita ca disputa s se soluioneze, de ctre instanele judecatore_ti din România.
CLAUZE SPECIALE

Art. 18.1.- (1) Orice comunicare între pri,
trebuie s fie transmis

referitoare la îndeplinirea prezentului contract.

în scris.
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(2) Orice deocument seris trebuie inregistrat atát in momentul transmiterii cât _i in momentul

primirii.
(3) Comunicrile intre pårfi se pot face _i prin telclon. telegram. telex. fax sau e-mail cu
ondiia conlirmärii in seris a primirii comunicarii.
Art. 18.2. Acest contract nu poate li cesionat.
Art.18.3. Orice dilerend privind decontarca prestatiilor se va rezolva
pana la expirarea
perioadei de valabilitate a contractului. cu exeeptia cventualclor sume de recuperate de catre
PROEDUS de la PRESTATOR.
Art. 18.3.- Contractul va li interpretat conform legilor din Románia.
Partile au inteles s încheie azi . I Q 9 . k prezentul contract in douá exemplare. cäte
unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,

Centrul de Proiecte Educationale

S.C. VILA REGAL S.R.L

si Sportive Bucuresti

DIRECTOR

DIRECTOR
Adrian Gigi Mazilu

Zvetlana Ileana Preoteasa
NICIPIUL LUI

31OH

B

TION C

PaegoUs
DIRECTQR ADJ(yP PROEDU
Avizat.

Simion Georgime Rúxandra

oMNA

Avizat,

CONSILIERJURIDIC/

NWOWIY

Avizat.
SEF SERVICIU TABERE SI ACTIVITATI RECREATIVE

Adriana Tureac

Avizat
SEF BIROU PLANIFICARE SI ORGANIZARE TABERE

Adrian Leondraliu

Intoemit,
CONSILIER PLANIFICARE SI ORGANIZARE TABERE

Adrian Radylescu

foluuln
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ANEXA
Ia

Contract subseevent de servjci
nr.A.%. 0.8.20R1
L.a Acorndul eadru de serviii

nr.

193008.06.
2017
Litoralul romanese al Marii Negre

Lot 1-Servicii tabere pentru elevii de liceu din Bucuresti

cod CPV 55243000-5-Servicilde tabere de

copii

Tabelul nr.
Seria

Perioada

29.0

Numar

Valoare

Persoane

Pers/i

Valoar

Vialoare

Pers/Sejur

Valoare
Pers/ Sejur

faraTVA

Pers/i

62

T08

T13.40

756

793 .80

86

108

13.40

756

793.80

fara TVA

05.009

09

12.09

Numar zile cazare
seriile 1-I
Valoare Prima

46.872

Serie 7ile/ Om/
Cazare fara TVA
Valoare Prima
Seric Zile/ Om/
Cazare cu TVA
Valoare a ll-a
Serie/Zile/ Om/
Cazare fara TVA
Valoare a ll-a
Serie/Zile/ Om/
Cazare cu TVA
Valoare totala
Contract Zile/ Om/

49.215,6

65.016

68.266,8

111.888

Cazare fara TVA
Valoare totala

117.482,4

Contraet Zile/ Om/
Cazare cu TVA

Tabelul nr. 2

Ofertant

S.C. VILA REGAL S.R.L

Locatia/statiunea

Costinesti

Denumire hotel/vila/ pensiune

Hotel Regal**

Capacitate

Hotel Regal -154 locuri

Capacitate

unitate de servire

Facilitati (conform ofertei)

a

mesei

500 locuri /serie

1) Transport Bucuresti, tur-retur cu mijloace
1,2 euro/km, TVA
proprii de transport
-

inclus.
2) Acces gratuit la terenurile de sport din
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incinta Biroului de Turism si Tineret
Costinesti (BTT).
3) Acces gratuit in discoteca organizata in
Ring si Megadiscoteca Tineretului.
4) Acces gratuit in clubul dotat cu
echipament karaoke.
5) Pentru fiecare serie de copii o seara de
muzica, foc de tabara si mancare.
6) Asigurarea unui segment de plaja exclusiv
pentru toti participantii la tabara, reducere

la racoritoare pe segmentul de plaja unde

este loc exelusiv.

Responsabil derulare contract prestator
Responsabil derulare contract achizitor

PRESTATOR,

ACHIZITOR,

S.C. VILA REGAL S.R.L

Centrul de Proiecte Educationale
si Sportive Bucuresti

DIRECTOR |

Zvet/aná Ileana Preoteasa

UNI

ECTE

DIRECTOR
Adrian Gigi Mazilu

ULUIO BU
CoUCATI
ONAL U

PROEDUS
Avizat

DIRECTOR/A)JUNCT
Simion Geoygiana Ruxandra

ROEDU *
OMANIA

Avizat,

cONSLIER/JURIDIC/
Avizat,

SEF SERVICIU TABERE SI ACTIVITATI RECREATIVE

Adriana Tureac

Avizat,

TABERE
SEF BIROU ORGANIZARE SI PLANIFICARE
Adrian Leondraliu

Intocmit,

TABERE
CONSILIER ORGANIZARE SI PLANIFICARE

Adrian Radulescu

aldl
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