Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S)
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi SGCU-PV
Beneficiar: Universitatea din București
Titlul subproiectului: Școala de vară de Știință și Tehnologie
Acord de grant nr. 145/SGU/PU/11 din data 22.07.2019
FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE
Achiziția de servicii, altele decât consultanță/ instruire
Denumirea achiziției: Achiziţia de servicii de organizare a vizitei de studii – 2021

A. Specificații tehnice solicitate
Denumire produs: Servicii de organizare a vizitei de studii – 28.08.2021
Descriere generală: Vizită de 1 zi într-o zonă cu obiective de interes geologic Slănic Prahova.
Vizita include transportul, tur ghidat, vizitele la obiective și drumeții, masa de prânz pentru 24 de
elevi și 6 însoțitori.

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
Deplasarea de 1 zi va avea loc pe traseul Măgurele - Slănic Prahova - Măgurele și va
cuprinde vizita la obiectivele geologice din regiune (mina de sare, muzeul sării, Muntele
Verde).
Activitățile educaționale vor cuprinde tururi ghidate la obiectivele geologice din Slănic
Prahova, minim mina de sare și Muntele Verde și poate cuprinde și alte activități în aer
liber sau la alte obiective de interes.
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Transportul se va face cu autocar cu capacitate de locuri pentru minim 45 de persoane,
dotate cu aer condiționat în perfectă stare de funcționare, clasificare minim 3 stele, să fie
adecvate, moderne, spațioase, cu spațiu pentru bagaje.
Masa va consta din ciorbă, fel principal (conține 160g carne, legume/garnitură, salată),
desert, pâine, apă
La cerere aproximativ 20% din porții pot fi înlocuite cu meniu vegetarian sau alimente
fără alergeni. Numărul de porții de acest tip urmează a fi comunicat cu cel puțin 48h
înainte.
Ora de începere de servire a mesei este în intervalul 12:00 – 15:00 și urmează a fi
stabilită de comun acord cu cel puțin 48h înainte.

Alte prevederi relevante
Autocarele și șoferii trebuie să rămână la dispoziția beneficiarului pe toată durata deplasării.
Serviciu trebuie să includă și taxele de drum, parcare, carburant, asigurare a bagajelor și
călătorilor, precum și diurnă pentru șoferi.
Furnizorul își declară disponibilitatea de a înlocui autocarele pe traseu, în cazul defecțiunilor sau
al unui accident ce împiedică deplasarea în continuare și derularea programului grupului, în
termenul limită de 4 ore, plus durata până la locul defecțiunii. Înlocuirea autocarului defect se va
face pe cheltuiala prestatorului.
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