CAIET DE SARCINI
LOT II
SPECIFICAŢII TEHNICE
-

pentru achiziţia de Servicii hoteliere si servicii de restaurant cu ospatari pentru componentii echipei nationale a Romaniei si staful aferent, prestate in localitatile: Bucuresti (Romania) – Hotel 3* in Bucuresti,
la o distanta de maxim 5 km (calculul se face cu programul Google Maps, pe traseu rutier - cel mai scurt drum) de Arcul de Triumf ( sediul Federatiei Romana de Rugby) locatie unde echipa noastra
va avea diferite sedinte si va pregati testarea Covid, necesar inainte deplasarii in cantonamentul de pregatire din Antalya. Aceasta reuniune a fost organizata pentru efectuarea testelor Covid in
conformitate cu ordinele MTS si MS in vigoare.

-

Cazarea si masa in perioadele 29 noiembrie -02 decembrie 2020; cantonament de testare COVID in vederea organizarii deplasarii catre cantonamentul de pregatire din Antalya.

Nr. crt

1

Denumire acţiune si
perioada

Locaţie

Servicii

Numar de locuri cazare si
masa

Caracteristici-conditii cazare,grad de confort/conditii de servire a mesei

Cantonament testare
COVID 29 noiembrie -02
decembrie 2020

Bucuresti

Cazare si masa

45 de persoane

Hotel minim 3*, servirea cu ospatari, meniul servit la farfurie

Cantonament echipa
nationala de seniori XV a
Romaniei.

Bucuresti

Cazare

40 persoane x 3 nopti in
camere dubla
5 persoane x 3 nopti in
camere single

masa

45 persoane x 4 Mic dejun
45 persoane x 3 pranz
45 persoane x 3 Cina

1. 45 locuri vor fi în acelasi hotel
1.1. 40 locuri în camere double
1.2. 5 locuri in camera single
Confort:minim Hotel 3*
Oferta de pret pentru cazare
2. Dotare standard pentru camere duble:
2.1. camere cu 2 paturi ( nu se acceptă pat matrimonial pentru cele
36 de locuri);
2.2. grup sanitar propriu;
2.3 televizor;
2.4 – sistem de incalzire al camerei
2.5 - Wi-fi gratuity
2.6 – Fara serviciu minibar
3.Dotare standard pentru camere single:
- 3.1. pat matrimonial;
- 3.2. grup sanitar propriu ;
- 3.3.televizor;
- 3.4. sistem de incalzire al camerei
- 3.5. wi-fi gratuit
- 3.6 - Cu serviciu de minibar - plata individuala la check - out
4.Asigurarea în camere a curăţeniei şi a dezinfectării grupurilor sanitare
zilnic.
5.Schimbarea prosoapelor zilinice si a lenjeriei la minim 3 zile.

6.Program de apa caldă, rece , nonstop
7. Camerele să nu prezinte igrasie.

8.1.Masa se va servi la farfurie
8.2. Meniu anexat
8.3. Masa/zi nu trebuie sa depaseasca 95,24 lei/pers fara TVA.
8.4. Capacitatea restaurantului, minim 50 locuri.
8.5. Dotare cu aer condiţionat;
8.6. Respectarea orelor de masa solicitate de managerul echipei.
9. Loc de parcare pentru atutocar, serviciu gratuit.

Zona separata
pentru servirea
mesei (acces
doar pentru
echipa)

Sala de sedinte

Capacitate minim 10 de
locuri

10. Sala de sedinte cu videoproiector si ecran de proiectie, (bine
ventilata si /sau aer conditionat) , flipchart uri ( minim 2) , mape (hartie
si pix) si scaune pliabile ( sau fixe, acolo unde nu exista)

ASIGURAREA SERVICIILOR :
SERVICII DE CAZARE SI DE SERVIRE A MESEI
Cazarea se va face în camere double şi single, iar sala de mese trebuie sa aiba minim 50 locuri, cu respectarea condiţiilor minimale prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice, cu modificările şi completările ulterioare,
H.G.709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice şi reglementarea legala pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de
primire turistice.Unitatile de cazare si servire a mesei trebuie sa detina Certificat de Clasificare eliberat de Ministerul de Resort al fiecarei tari. Ofertantul are obligatia
de a prezenta declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca rezervarea a fost facuta dupa data publicarii documentatiei pe site-ul federatiei sau
documente justificative (corespondenta prin email, adrese etc) din care sa reiasa istoricul rezervarii.
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•
•
•
•
•
•
•
•
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Condiţii minime obligatorii:
asigurarea apei calde şi reci non-stop;
asigurarea incalzirii corespunzatoare a spatiilor de cazare si de servire a mesei;
fiecare camera va avea grup sanitar propriu, inclusiv duş;
instalaţiile sanitare şi electrice în stare foarte bună de funcţionare;
dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare;
asigurarea curăţeniei zilnice în camere si restaurant;
schimbarea lenjeriei in fiecare zi;
schimbarea prosoapelor zilnica
Wi - fi gratuit
spatiile de cazare si de servire a mesei vor fi în bună stare, respectiv: camerele vor fi aerisite, cu pereţi fără urme de mucegai, igrasie, umezeală, etc

• spaţiile de cazare vor îndeplini absolut toate condiţiile aferente clasificaţiei turistice menţionate în Certificatul de clasificare a spaţiilor de cazare şi Fişa de
încadrare nominală a spaţiilor de cazare pe categorii.
• sala de conferinte dotata cu minim 10 scaune, cu video proiector, ecrane de proiectie si flip-charturi - 2 (doua) , capacitate minim 10 locuri

