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CAIETUL DE SARCINI 

 

I. Prevederi generale 

 

1. INTRODUCERE 

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie 

ansambul cerintelor pe baza caruia ofertantul participa la procedura si isi va elabora oferta sa, in 

vederea atribuirii contractului de achizitie publica ce are ca obiect servicii de  organizare vizite de 

studiu - cod CPV 63510000-7.  

În vederea prevederii corecte de către autorităţile contractante a cerinţelor de bază, respectiv 

a specificaţiilor tehnice în cazul serviciilor de  de turism şi servicii conexe– cod CPV 63510000-7  

si a informarii corecte a conditiilor de participare a prestatorilor de servicii s-a elaborat prezentul 

caiet de sarcini.  

Sunt prezentate indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât 

potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii 

contractante.  

 

             2. SCURTĂ DESCRIERE 

            Serviciile solicitate in caietul de sarcini sunt destinate pentru desfasurarea in bune conditii a 

activitatii nr. 1.3 ,, vizita de studiu pentru analizarea bunelor practici  transnationale in integrarea 

pe piata muncii a grupurilor vulnerabile,, prevazuta in cadrul Proiectului  POSDRU/180/4.1/ S/ 

154577„ SOPIM - Servicii de Ocupare pentru o Piata Inclusiva a Muncii. 

 

3. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 Obiectul contractului este achiziţia de servicii de organizare vizite de studiu – servicii de 

agenţii de turism şi servicii conexe – CPV 63510000-7 conform cu Caietul de Sarcini. 

 

. 

II. CAIET DE SARCINI 

 

SCOPUL ACHIZIŢIEI: Servicii de organizare a unei vizite de studiu in Italia – cod      

CPV 63510000-7 pentru Proiectului  POSDRU/180/4.1/ S/ 154577„ SOPIM-Servicii de Ocupare 

pentru o Piata Inclusiva a Muncii, care vor fi contractate pentru o perioada de cuprinsă între datele 

06-12  septembrie 2015. 

 

SPECIFICATII TEHNICE 

Se va derula o vizita de studiu in zona oraselor Milano si Perugia, la aceasta  participand 30 

de persoane. Pentru fiecare vizita de studii se vor asigura servicii de organizare vizita de studiu, 

care includ: 

- transport aerian, cu toate taxele incluse pentru toate persoanele Bucuresti- Milano, respectiv 

Roma-Bucuresti. 

- transport intern in Italia cu autocarul pe toata durata deplasarii precum si de la Milano la 

Legnano si Milano – Bergamo, Milano - Perugia, Perugia – Roma precum si deplasari in 

zona limitrofa Perugiei la sediile Institutiilor vizitate pentru bune practici. 

- autocarul sa fie dotat cu climatizare si sa aiba permis de acces in zonele centrale ale oraselor 

vizitate. 

- cazare cu mic dejun inclus 3 nopti in Milano si 3 nopti in Perugia, pentru 30 persoane, 

conform graficului de mai jos. 

- masa de pranz si cina 

 

GRUPA Milano– 3 nopti Perugia – 3 nopti 

Vizita de studiu  06-08.09.2015 09.-11.09.2015 
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     Cazare în camere single, mese in regim de bufet suedez; Unitatea de cazare sa fie in zonele 

centrale ale oraselor Perugia si Milano, să aibă clasificarea de „4 stele", acordată de autorităţile în 

drept – se solicita nominalizarea unitatii de cazare propuse, pentru identificarea locatiei. 

Mentionam ca pretul unei camere/noapte/persoana trebuie sa respecte Ordinul ministrului muncii, 

familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice pentru stabilirea regulilor de 

eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin POSDRU 

NR.1117/2010. 

-    pranz si cina, in incinta hotelurilor in care sunt cazate cele 30 de persoane-tip bufet suedez, 

sau tip meniu in unitati de alimentatie publica, functie de program;    

- asigurare sanatate si asigurare bagaje pentru 30 persoane/ grup; 

   

           -  ATENTIE!!! Pentru fiecare unitate hoteliera ofertata se vor preciza: clasificare, 

denumirea si adresa acesteia si datele de contact, pentru fiecare oras! Lipsa datelor solicitate 

despre unitatile hoteliere atrage descalificarea ofertei respective! 

          -  ATENTIE!!! Pentru vizita de studiu, grupul de 30 de persoane va fi insotit de un 

insotitor de grup din partea ofertantului, persoana vorbitoare a limbii italiene, care va insoti 

grupul din Bucuresti in Italia si retur si va raspunde de prestarea serviciilor conform ofertei. 

 

OFERTA TEHNICA - pentru vizita se vor asigura urmatoarele servicii: 

 

 

Serviciul 

solicitat 

Cantitate Numar 

persoane 

Specificatii tehnice 

Cazare 

Milano 

3 nopti, Milano 

06-07 septembrie 

07-08 septembrie 

08-09 septembrie 

 

 

30  persoane 

 
Se va asigura cazarea a 30 persoane 

in orasul  Milano.  

Cazare în camere single cu mese in 

regim de bufet suedez;  

Unitatea de cazare sa fie in zona 

centrala a orasului Milano, la 

maxim 1 km de Centrul istoric al 

orasului Milano, să aibă clasificarea 

de „4 stele", acordată de autorităţile 

în drept – se solicita nominalizarea 

unitatii de cazare propuse, pentru 

identificarea locatiei. 

Cazare 

Perugia 

3 nopti Perugia 

09-10 septembrie 

10-11 septembrie 

11-12 septembrie 

 

30 persoane Se va asigura cazarea a 30 persoane 

in orasul Perugia.  

Cazare în camera single, mese in 

regim de bufet suedez; Unitatea de 

cazare sa fie in zona Centrala a 

orasului Perugia,  să aibă 

clasificarea de „4 stele”, acordată de 

autorităţile în drept – se solicita 

nominalizarea unitatii de cazare 

propuse, pentru identificarea 

locatiei. 

servicii masa 

pranz si cina 

pentru 

perioada  

06-12. 09. 

2015 

11 mese 

6 cina 

5 pranz 

30 persoane 

 

Se va asigura pranzul si cina la un 

restaurant aflat in incinta  hotelului 

unde se asigura cazarea sau la alt 

restaurant pentru toate persoanele 

participante. 
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Transport 

aerian 

Bilete avion 

30 persoane 
06.09.2015 

12.09.2015 

30 persoane 

Bucuresti – 

Milano Roma - 

Bucuresti 

 

Se vor asigura bilete de avion , tur, 

pentru data de 06.09.2015, Bucuresti-

Milano, respectiv 12.09..2015, retur, 

Roma- Bucuresti 

Pretul biletelor va include toate taxele 

aferente calatoriei. 

Asigurari Asigurari de sanatate 

si asigurari de bagaje 

pentru 30 de 

persoane 

30 persoane Asigurarea de bagaje va include 

despagubirea pe loc in caz de pierdere 

sau deteriorare a bagajului. 

Asigurarea de sanatate va acoperi 

costul spitalizarii de minim 3000 euro, 

analize medicale si trasport la spital. 

Insotitor din 

partea 

prestatorului 

       1 persoana Persoana vorbitoare de limba italiana, 

care va insoti grupul din Bucuresti in 

Italia si retur si va raspunde de 

prestarea serviciilor conform ofertei 

 

 

*NOTA – numarul de persoane participante poate varia, dar nu mai mult de +/- 5 persoane 

Oferta tehnica va cuprinde si detalii despre ce contine asigurarea de bagaje si asigurarea de 

sanatate. 

Oferta tehnica va cuprinde nominalizarea unitatilor de cazare, adresa acestora si zonele in 

care sunt situate fata de centrele oraselor din care fac parte. 

Daca o unitate hoteliera ofertata nu respecta cerintele mai sus mentionate, oferta respectiva 

va fi declarata neconforma. 

 

          OFERTA FINANCIARĂ - va fi elaborată în lei fără TVA.  

Cazare 

Milano 

3 nopti, 

Milano 

06-07 

septembrie 

07-08 

septembrie 

08-09 

septembrie 

 

 

30  

persoane 

 

Se va asigura cazarea a 30 

persoane in orasul  Milano.  

Cazare în camere single cu 

mese in regim de bufet 

suedez;  

Unitatea de cazare sa fie in 

zona centrala a orasului 

Milano, la maxim 1 km de 

Centrul istoric al orasului 

Milano, să aibă clasificarea 

de „4 stele", acordată de 

autorităţile în drept – se 

solicita nominalizarea 

unitatii de cazare propuse, 

pentru identificarea 

locatiei. 

   

Cazare 

Perugia 

3 nopti 

Perugia 

09-10 

septembrie 

30 

persoane 

Se va asigura cazarea a 30 

persoane in orasul Perugia.  

Cazare în camera single, 

mese in regim de bufet 

   

Serviciul solicitat Cantitate  Bucati  Observatii  Oferta 

pret lei, 

fara TVA/ 

pers. 

Oferta 

pret lei, 

fara 

TVA 

/grupa 

TVA 
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10-11 

septembrie 

11-12 

septembrie 

 

suedez; Unitatea de cazare 

sa fie in zona Centrala a 

orasului Perugia,  să aibă 

clasificarea de „4 stele”, 

acordată de autorităţile în 

drept – se solicita 

nominalizarea unitatii de 

cazare propuse, pentru 

identificarea locatiei. 

servicii masa 

pranz si cina 

pentru perioada  

06-12. 09. 2015 

11 mese 

6 cina 

5 pranz 

30 

persoane 

 

Se va asigura pranzul si 

cina la un restaurant aflat in 

incinta  hotelului unde se 

asigura cazarea sau la alt 

restaurant pentru toate 

persoanele participante. 

-   

 

Transport aerian 

Bilete avion 

30 persoane 

06.09.2015 

12.09.2015 

30 

persoane 

Bucuresti 

– Milano 

Roma - 

Bucuresti 

 

Se vor asigura bilete de 

avion , tur, pentru data de 

06.09.2015, Bucuresti-

Milano, respectiv 

12.09.2015, retur, Roma- 

Bucuresti 

Pretul biletelor va include 

toate taxele aferente 

calatoriei. 

   

Asigurari Asigurari de 

sanatate si 

asigurari de 

bagaje 

pentru 30 de 

persoane 

30 

persoane 

Asigurarea de bagaje va 

include despagubirea pe loc 

in caz de pierdere sau 

deteriorare a bagajului. 

Asigurarea de sanatate va 

acoperi costul spitalizarii 

de minim 3000 euro, 

analize medicale si trasport 

la spital. 

   

 

ATENTIE!  In urma efectuarii serviciilor, Prestatorul se va obliga să însoţească factura 

fiscală prezentata la plata, cu lista persoanelor cazate la fiecare eveniment,  avizată de 

unitatea de cazare in care a fost cazat grupul!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL VIZITA DE STUDIU     


