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Anunț - Achiziție directă 

Etapa de prospectare a pieții 

 

Detalii tehnico-financiare 

 

Centrul Județean de Excelență Prahova, cu sediul în Ploiești, str Gheorghe Doja nr. 98, telefon 0344 

408 632, inițiază procedura de “Achiziție directă pentru achiziția publică: “Servicii de cazare şi 

Servicii de restaurant şi de servire a mâncării” destinat “Taberei de pregătire a elevilor Centrului 

Județean de Excelență Prahova”, în perioada 5 septembrie 2016 – 11 septembrie 2016. 

 

Denumirea  contractului de achiziție publică  

“Servicii de cazare şi Servicii de restaurant şi de servire a mâncării” destinat “Taberei de 

pregătire a elevilor Centrului Județean de Excelență Prahova”. 

 

Clasificare CPV 

Cod CPV: 55110000 – 4 Servicii de cazare (Rev.2) 

Cod CPV: 55300000 – 3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării (Rev.2)  

 

Valoarea maximă cu TVA inclus (numai în cifre):  120.000 lei cu TVA inclus, 

Moneda în care se transmite oferta de preț: RON 

 

Obiectul contractului: 

Obiectul contractului îl constituie achiziția de către autoritatea contractantă a serviciilor de 

cazare  si a serviciilor de restaurant și de servire a mâncării prestate în staţiunea Sinaia - judeţul  

Prahova sau în staţiunea Bușteni din judeţul Prahova, în perioada 5 septembrie 2016 – 11 

septembrie 2016. 

 

Cantitatea totală sau domeniul contractului  

Servicii prestate calculate astfel: aproximativ 160 persoane/zi x 6 nopți. 

 

Durata contractului  

7 zile/6 nopți - 5 septembrie 2016 – 11 septembrie 2016. 

Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare(atribuire): “Achiziție directă”, conform legii 

98/2016.  
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Detalii  

Servicii cazare și masă: aproximativ 160 persoane/zi x 6 nopți 

 

Cerințe obligatorii: 

 

 Hotel categoria 3 stele, în maxim două unități hoteliere și la distanță nu mai mare de 500 m.  

 Unitățile hoteliere să fie în apropierea unei o unități de învățământ preuniversitar de stat pentru a 

putea fi susținute cursurile de pregătire.  

 Se acceptă și camera triple, dar nu mai mult de 40% din numărul total de camere. 

 Se solicită asigurarea transportului în prețul ofertat, în situația în care cazarea se face în două 

unități hoteliere și distanța este mai mare de 500 m, sau în situația în care unitatea școlară se află la 

o distanță mai mare de 1 km.  

 Pensiune completă (mic dejun, dejun și cină) pentru aproximativ 160 persoane/zi x 6 zile x tarif 

servicii de restaurant şi de servire a mâncării (servicii masă)lei/zi/persoana, în locația/locațiile de 

cazare. 

 Dejunul și cina vor cuprinde 3 feluri de mâncare, ultima cina fiind festivă. Apa servită va fi 

obligatoriu îmbuteliată. 

 Dacă unitatea de învățământ aflată în aproiere, nu dispune de 20 de săli de clasă, atunci se vor 

pune la dispoziție, mijloace auto pentru transportul unei părți a elevilor la o altă școală, al cărui cost 

va fi de asemenea inclus în preț. 

 Numărul exact de persoane va fi comunicat ofertantului cel târziu până pe 15 august 2016.  

 

 Ofertantul să fie înscris în  Sistemul Electronic de Achiziții Publice și să aibe cont în Trezorerie. 

 

Prezentarea ofertei  
Participanții vor transmite oferta semnată și ștampilată pe e-mail la adresa excelentaph@gmail.com. 

Aceasta va cuprinde: 

 Prețul fără TVA inclus, pe persoană/zi aferent celor două servicii. 

 Distribuția numărului de camere simple/duble/triple 

 Meniul detaliat pe fiecare masă   

 În baza ofertei se va încheia un contract de prestări servicii 

 

 

Modalitate de plată 

Plata se va efectua prin ordin de plata în baza facturii emise de furnizor, în termen de maxim 30 zile 

de la data emiterii, după încheierea procesului verbal de recepție a serviciilor.  

 

Termen transmitere oferte: 21.06.2016, ora 10:00  


