
1. Informaţii generale
1.1Achizitor

Denumirea:  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din laşi
Direcţia Servicii Studenţeşti
Adresa: Str. Prof. Dr. Doc. D. Mangeron, nr. 67, Campus studenţesc Tudor

Vladimirescu din laşi
Responsabil achiziţie: Viorica Comşa

Telefon: 0232 271288
Email: viorica.comsa@tuiasi.ro

1.2Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 20.06.2017

inclusiv şi  vor  avea codul CPV din caietul de sarcini publicat  pe site-ul universităţii
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul interesat, va transmite oferta tehnică
detaliată  încărcată  în  S.E.A.P şi   autorităţii    contractante  la  adresa  de  e-mail
viorica.comsa@tuiasi.ro până în data de 20.06.2017 inclusiv  pentru a putea fi    iniţiată
procedura de achiziţie directă pe S.E.A.P.
Pe S.E.A.P. va fi postat:
Tabără de vară studenţi - 9 zile în Grecia
CPV: 55243000-5
Descriere: - descriere succinta a serviciului
Preţ catalog: valoare totală serviciu fără TVA.
1.4Modul de elaborare a ofertei

^Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate serviciile din caietul de sarcini.
^Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico - financiară astfel încât aceasta să respecte
în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini şi să furnizeze toate informaţiile solicitate cu
privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de
achiziţie publică. Oferta încărcată în S.E.A.P trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile
tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini. Nu se acceptă
ofertă alternativă.
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întocmit

Viorica Comşa

2.4Termen de prestare : 9 (nouă) zile în intervalul 18.08.2017-04.09.2017.
2.5Valoarea estimativă a contractului: 67.860,00 Lei fără TVA
2.6Durata contractului de achiziţie publică: 4 (patru) luni de la semnarea contractului de

ambele părţi
2.7Sursa/Surse de finanţare: Venituri proprii.
2.8Locul de prestare a serviciului: România - Grecia
3.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:
Achiziţie directă
4.Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
câştigătoare.

Preţul cel mai scăzut
5.Garanţia de buna execuţie : Nu este cazul.
6.Plata preţului contractului.

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic (în oferta
sa), în maxim 30 zile de la incheierea taberei de vara, incheiere consemnată prin recepţia
calitativă şi cantitativă a serviciilor, în baza facturii fiscale, contractului de achiziţie şi a
voucherului predat/primit în 15 zile de la data semnării contractului. Recepţia serviciilor va fi
consemnată printr-un Proces verbal de recepţie întocmit in 2 exemplare, unul pentru Achizitor si
unul pentru Prestator. Preţul contractului nu se actualizează.
7.Anunţ de atribuire.

în urma finalizării achiziţiei directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de
internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunţ de atribuire în termen de 15 zile de
la data încheierii contractului.

Conform legislaţiei în
vigoare
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Perioada de
garanţie (dacă este

cazul)

Conform
specificaţiilor     din
caietul de sarcini
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Specificaţii tehnice

1
3

Cant.

Tabără   de   vară
studenţi - 9 zile în
Grecia

2

Denumire serviciu

55243000-5
1

Cod CPV

1
0

Nr.

Crt.

1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participare/caietul de
sarcini:

19.06.2017, ora 11:00

2.12. Obiectul contractului:
Lucrări    ?;
Produse  ?;
Servicii   EI.

2.2Denumire contract: „Tabără de vară studenţi - 9 zile în Grecia"
2.3Descrierea contractului

Română
Lei
60 de zile

^ Fişe tehnice / Mostre (Dacă este cazul).

1.5 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat preţul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:



CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi

prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază cărora se elaborează de
către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu,
specificaţii tehnice.Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. în acest sens
orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în
considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui
nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de servicii cu
caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini, atrage descalificarea
ofertantului.

„Tabără de vară studenţi - 9 zile/ 7 nopţi în Grecia perioada 18.08.2017 -
04.09.2017 "

Program tabără

Ziua 1 +Ziua 2
Plecare din parcarea Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului a Universităţii Tehnice

„Gheoghe Asachi" din laşi pe traseul: Vaslui - Bârlad - Tecuci - Focşani - Buzău - Bucureşti -
Giurgiu - Sofia - Halkidiki. Seara cazare şi cină în Halkidiki la hotel de minim 3*.

Ziua 3
Servire mic dejun, program liber pentru plaja sau alte activităţi individuale. Seara cazare şi cină
în Halkidiki la acelaşi hotel de minim 3*.

Ziua 4
Servire mic dejun, program liber pentru plajă sau alte activităţi individuale. Seara cazare şi cină
în Halkidiki la acelaşi hotel de minim 3*.

Ziua 5
Servire mic dejun, decazare, plecare spre Salonic. Vizită a oraşului Salonic. Deplasare spre
Kalambaka. Excursie la Complexul Monahal Meteora cu vizitarea doua dintre mănăstiri. La
coborâre se va face un scurt popas în oraşul Kalambaka. Seara cazare şi cină în Kalambaka la
hotel de minim 3*.

Ziua 6
Servire mic dejun, decazare, către Atena pe traseul Lamia -Termopille (Monumentul lui Leonidas)
- Atena. Seara cazare în Atena la hotel de minim 3*.

Ziua 7
Servire mic dejun, tur de oraş în Atena.în prima parte a zilei vizita a „Oraşului de Sus" - Akropolis.
La coborârea de pe Akropolis oprire la Aeropag , apoi oprire în Monastiraki, şi oprire în Piaţa
Syntagma pentru a se asista la schimbarea gărzii. în a doua parte a zilei, în drum spre hotel se
va străbate B-dul Amalias pentru vizionarea de locuri antice precum Poarta lui Hadrian şi
Templul luji Zeus Olimpianul, dar şi unele momente neoclasice. Seara cazare în Atena la acelaşi
hotel de minim 3*.

Ziua 8
Servire mic dejun, decazare, plecare spre Paralia Katerini. Seara cazare şi cină în Paralia
Katerini la hotel de minim 3*.

Ziua 9
Servire mic dejun, decazare, program liber jumătate de zi, apoi plecare spre laşi pe traseul
Paralia Katerini - Sofia - Giurgiu- Bucureşti - Buzău - Focşani -Tecuci -Bârlad - Vaslui -laşi

parcarea Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului.



DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE INCLUSE ÎN PROGRAMUL TABEREI DE VARĂ
1.Cerinţe pentru serviciile de cazare

7 nopţi de cazare în hoteluri clasificate la stanarul de minim 3 stele din care:
-3 nopţi de cazare în staţiunea Halkidiki la acelaşi hotel, cu precizarea numelui hotelului. Acesta
trebuie să fie situat la o distanţă de maxim 500 m de plajă şi gradul de apreciere/nota/evaluare
turişti sa fie minim 7 din 10 (pe site-uri de rezervări hoteliere on-line, ex: www.booking.com).

-1 noapte de cazare în oraşul Kalambaka, cu precizarea numelui hotelului. Acesta trebuie să fie
situat în zona centrală a oraşului şi gradul de apreciere/nota/evaluare turişti sa fie minin>7 din 10
(pe site-uri de rezervări hoteliere on-line, ex: www.booking.com).

-2 nopţi de cazare în oraşul Atena la acelaşi hotel, cu precizarea numelui hotelului. Acesta
trebuie să fie situat la o distanţă de maxim 5 km de centrul oraşului, foarte aproape de mijloacele
de transport în comun (maxim 300 m) şi gradul de apreciere/nota/evaluare turişti sa fie minim 7
din 10 (pe site-uri de rezervări hoteliere on-line, ex: www.booking.com).

-1 noapte de cazare în staţiunea Paralia Katerini, cu precizarea numelui hotelului. Acesta trebuie
să fie situat la o distanţă de maxim 500 m de plajă şi gradul de apreciere/nota/evaluare turişti sa
fie minim7 din 10 (pe sit-uri de rezervări hoteliere on-line, ex: www.booking.com).

Cazarea va fi asigurată în camere duble sau twin, curate, cu mobilier în bună stare.
Camerele trebuie să fie dotate în mod obligatoriu cu aer condiţionat, tv color şi acces internet
gratuit. Camerele vor beneficia de grupuri sanitare individuale.

Cazarea celor 47 de studenţi se va efectua în acelaşi hotel, prin excepţie se admite
împărţirea în două grupuri/serii a studenţilor ce vor fi cazaţi în corpuri de clădiri ale aceluiaşi hotel
de acelaşi standard minim (3*), situate la distantă de cel mult 100 m unul de cealalt, doar în

cazul hotelurilor din staţiunile Halkidiki şi Paralia Katerini.

2.Cerinţe pentru serviciile de masă

Ofertantul trebuie sa facă dovada existenţei în cadrul hotelului a unui spaţiu potrivit
(restaurant) pentru servirea meselor cu considerarea numărului total de participanţi (47 de
persoane).

Nu se acceptă împărţirea pe grupuri/serii a participanţilor şi toate mesele se vor servi
într-o singură serie.

Micul dejun servit la fiecare hotel trebuie să fie în sistem de bufet suedez variat şi bogat
pentru fiecare persoană cazată.

Cina va conţine fel principal cu salată. Meniul va fi variat în fiecare seară de cazare la
fiecare hotel şi va fi asigurat pentru fiecare persoană cazată.
Se vor asigura în mod obligatoriu 7 mic-dejunuri din care:
-3 mic-dejunuri la hotelul din Halkidiki, 1 mic-dejun la hotelul din Kalambaka, 2 mic-dejunuri la
hotelul din Atena şi 1 mic-dejun la hotelul din Paralia Katerini.
şi 5 cine din care:
-3 cine la hotelul din Halkidiki, 1 cină la hotelul din Kalambaka, şi 1 cină la hotelul din Paralia
Katerini.

Se vor prezenta propuneri de meniuri (mic dejun şi cină) pentru zilele de tabără ale
fiecărui hotel.

3.Condiţii de transport

Condiţiile de transport se vor asigura pentru un număr de 47 de studenţi, atât pentru dus
cât şi pentru întors.
Toţi studeţii se vor deplasa cu autocar corespunzător, clasificat pentru curse
internaţionale, respectând legislaţia în vigoare privind transportul persoanelor.

Autocarul va fi licenţiat, clasificat minim 3* (aer condiţionat funcţional, scaune rabatabile,
instalaţie audio-video, etc). Taxa de închiriere, combustibilul intern/extern, taxele tranzit vamă,
taxele de autostradă şi parcări, asigurare turişti şi bagaje, alte taxe vor fi incluse în preţul ofertat.
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Se va face o prezentare a autocarului prin imagini exemplificative atât din interiorul
autocarului (rabatarea scaunelor, obligatoriu 2 frigidere, instalaţia video funcţională, starea
ferestrelor, alte imagini) cât şi din exteriorul lui. Nu se admite schimbarea autocarului înainte de
plecare. în stuaţii excepţionale se acceptă schimbarea acestuia, prin comunicarea cu cel puţin 24
de ore înainte de plecare şi punerea la dispoziţie a unui autocar ce respectă cel puţin standarde
solicitate în prezentul caiet de sarcini.

Autocarul va avea minim doi şoferi (cf. legislaţiei) şi un Tour Leader (însoţitor de grup)
care se va ocupa de organizarea taberei, repatizarea pe camere a studenţilor, orar, respectarea
programului de tabără, respectarea traseului, alte activităţi specifice. Diurnele, cazarea şoferilor
şi însoţitorului de grup precum şi alte taxe şi cheltuieli cu aceştia vor fi incluse în preţul ofertat.

Debarcarea studenţilor pentru efectuarea cazării la toate hotelurile se va face la cel mult
50 de metri de hotel, în situaţia în care accesul autocarului este restricţionat în zona respectivă.

De asemenea, în situaţia în care pe parcusul efectuării deplasării din laşi către Grecia dar
şi retur apare o situaţie neprevăzută privind starea de funcţionare a autocarului, operatorul
economic se obligă în cel mult 24 de ore să pună la dispoziţia tuturor persoanelor înscrise la
programul taberei a unui alt mijloc de transport similar cu care se va continua deplasarea sau se
va asigura cazarea întregului grup (în situaţia în care se impune acest lucru) până va fi posibilă
continuarea programului de tabără.
Notă
Nu este admisă schimbarea hotelului după predarea primirea voucherului.

Nu sunt acceptate taxe suplimentare pentru oricare din situaţiile apărute pe parcursul taberei (ex:
taxe suplimentare la hotel)
Conţinutul propunerii tehnice

Operatorul economic va prezenta în oferta tehnică cel puţin următoarele elemente:

Perioada propusă pentru realizarea taberei de vară (obligatoriu în intervalul 18.08.2017 -
04.09.2017) şi programul taberei.
De asemenea se vor mai prezenta următoarele documente:
•Datele de identificare a societăţii (denumire, adresă, telefon, fax, e-mail, cod fiscal, cont

trezorerie);
•Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului;
•Licenţă de turism (copie conformă cu originalul), emisa de Ministerul Turismului în baza HG

238/2001;
•Poliţa de asigurări privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate

de turist, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism (copie conformă cu
originalul) - valabilă cel puţin până data încheierii taberei;

•Licenţa pentru transport rutier public de persoane emisă de Autoritatea Rutieră Romană;
•Dovada clasificării pentru minim 3* a autocarului ce va fi utilizat, emisă de Registrul Auto

Român;
•Asigurarea de accidente a persoanelor şi bagajelor aflate în autocar (copie conformă cu

originalul) -valabilă cel puţin până data încheierii taberei;
•Dovada inspecţiei tehnice periodice a autocarului ce va fi folosit pentru organizarea taberei

(copie conformă cu originalul) - valabilă cel puţin până data încheierii taberei.
Notă
Prezentul caiet de sarcini va fi parte integrantă a contractului de prestări servicii ce se va încheia
între autoritatea contractantă şi prestatorul stabilit câştigător.

DIRECŢIA SERVICII STUDENŢEŞTI

întocmit,
Viorica .Comsa

-^_
**

enţilor în C.A.al
Untv^rsatpPeihnice „Gheorghe Asachi'^din laşi

i Gazea


