ANEXA 1
la invitația de participare 6297/25.08.2017
CERINŢE TEHNICE - SERVICII PENTRU CAZARE Cod CPV: 55110000-4
Pentru primul seminar interregional organizat la Rovinj, Croația,
perioada 11-15 septembrie 2017
1. Descriere servicii de cazare la hotel
• Cantitate 2 camere single sau double în regim single pentru 4 nopți de cazare cu mic dejun
inclus servit în incinta hotelului
• Locația: Rovinj, Croatia
• Perioada 11 septembrie 2017 – 15 septembrie 2017 (4 nopți)
• Categorie: hotel minimum 3 stele sau echivalent
• Rating hotel: pe portalul booking.com minim 8/10 puncte sau echivalent
• Poziționare hotel: situat în Rovinj la maxim 1 km de locația de desfășurare a evenimentului:
Trg Maršala Tita b.b., 52210 Rovinj
• Preț maxim disponibil: 640 euro valoare fără TVA (preț total pentru cele 2 camere pentru 4
nopți de cazare
• Camerele vor fi rezervate pentru:
Doamna Monica Jorj
Doamna Nicoleta Prejban

www.interregeurope.eu/support

2.Obligaţii ale prestatorului:
• Prestatorul va asigura o persoana de contact responsabilă de implementarea
contractului.
• Acceptarea plății in maxim 30 de zile de la facturare.
3. Obligații ale beneficiarului
• să plătească prețul serviciului in termen de maxim 30 de zile de la facturare, conform
contractului încheiat; factura emisă după prestarea serviciilor va include valoarea din
contract inclusiv TVA
4.Prezentarea ofertei:
•
•

va fi menționat prețul în lei pe pachet (2 camere pe 4 nopți de cazare) fără TVA la cursul de
schimb BNR în ziua prezentării ofertei.
Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 4 zile față de data publicării acestora în Catalogul
Electronic SEAP.

5. Plăți:
• Nu se prevede nici o plată în avans.
• Achizitorul va achita doar contravaloarea serviciilor efectiv prestate și conforme cu
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•
•

cerințele din prezentul cerințele tehnice
Termenii de plată vor fi stabiliți prin contract
Preț maxim disponibil pentru serviciile menționate la punctul 1: 640 euro, valoare fără
TVA.

Achizitia se va finaliza prin contract de servicii.
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Alba Iulia
25.08.2017
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