Anexa 6 - Formulare pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât
consultanță (inclusiv instruire)
Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Municipiul Ploieşti
Titlul subproiectului: Educaţia-Investiţie pentru viitorul meu
Acord de grant nr. 721/SGL/RII din 2.10.2018

Nr. .......... / ...............

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE
Achiziția de bunuri/ servicii, altele decât consultanța/ instruire
Denumirea achiziției: Excursii - anul II de proiect (transport, obiective turistice, masă)
Specificații tehnice solicitate
Denumire produs Excursii
Descriere generală Excursii de studiu la instituții de învățământ superior
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
Organizarea de excursii de studiu la instituții de învățământ superior din Bucuresti
(Universitatea Politehnică Bucureşti – 20 de elevi si 3 adulti), Brasov (Universitatea
„Transilvania” și obiective de interes cultural - Biserica Neagra și Muzeul “Prima
școala româneasca” – 40 de elevi si 4 adulti) si Targoviste (Universitatea „Valahia” –
20 de elevi si 2 adulti). Transportul, intrarile la obiectivele turistice și mesele de care
vor beneficia participanții la excursii vor fi asigurate de o agenție de turism.
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar
Transportul (dus-intors) pentru fiecare excursie in parte (Bucuresti, Brasov,
Targoviste) se va asigura cu un autocar clasificat conform legislatiei în vigoare.
Masa să respecte principiile piramidei alimentare pentru copii şi normele igienicosanitare.
Agentia de turism asigura intrarile la obiectivele turistice acolo unde este cazul
(Brasov - Biserica Neagra și Muzeul “Prima școala româneasca”).
Firma să respecte legislaţia în vigoare privind transportul persoanelor pe drumurile
publice, să respecte Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 15 martie 2006 şi să deţină avizile necesare desfăşurării activităţii
respective şi document ocazional transport persoane.
Piese de Schimb Nu este cazul
Instrumente şi Accesorii Nu este cazul
Manuale Nu este cazul
Cerinţe de Întreţinere Nu este cazul________________________
Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia
Nume, prenume Ariton Claudia
Semnătură
Data

