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Solicitare de ofertă servicii de cazare
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), în parteneriat cu Asociația pentru
Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov (APDT Brașov) și Agenția de
Dezvoltare Economică și Regională (ADER) implementează în perioada 11 mai 2018 – 10
septembrie 2019 proiectul „POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”, cod SIPOCA 251 și
cod MySMIS+ 111701, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă
În perioada noiembrie 2018 – mai 2019 solicităm servicii de cazare (64 de nopți/ camere) pe
teritoriul României în orașe din regiunile de dezvoltare:
- Centru – județele: Brașov, Alba, Sibiu, Covasna, Harghita și Mureș;
- Sud-Vest – județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea);
- Sud Muntenia – județele: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și
Călărași);
- Bucuresti Ilfov – Municipiul București și Județul Ilfov
- Sud-Est – județele: Buzău, Brăila, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea
- Nord- Est – județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui
- Nord -Vest – județele: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Saut Mare, Sălaj
- Vest – județele: județele: Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș
De regulă solicităm cazarea în unități de 3 stele din municipiile reședință de județ sau în
apropierea acestora.
Cele 64 de nopți/camere sunt împărțite în 2 categorii:
1. 34 nopți de cazare, camere single în medie 4 nopți de cazare/ lună pentru 2 experți în
vederea deplasărilor pentru participarea la întâlnirile pregătitoare dezbaterilor publice.
Datele de realizare efectivă nu pot fi estimate la acest stadiu.
Comanda pentru rezervare va fi comunicată în scris prestatorului - cu minim 2 zile înainte de
derulare.
2. 30 nopți de cazare, camere single și/ sau duble: pentru 10 dezbateri publice în care sunt
implicate 4 persoane: 2 experți planificare, managerul de proiect și asistentul manager.
În principiu se vor solicita 8 camere duble al căror cost estimat va fi echivalentul a 12 camere
single (12 nopți din cele 30).
Datele de derulare a dezbaterilor și locațiile sunt estimative și prezentate în tabelul de mai jos:
Locație eveniment
București
Timișoara
Târgu Jiu
Constanța
Ploiești
Cluj
Sibiu
Suceava
Iași sau Piatra Neamț
Brașov

Dată eveniment
17 noiembrie 2018
11 decembrie 2018
18 ianuarie 2019
31 ianuarie 2019
1 februarie 2019
7 februarie 2019
8 februarie 2019
14 martie 2019
12 aprilie 2019
9 mai 2019

Comanda pentru rezervare, va fi comunicată prestatorului cu minim 2 zile înainte.
Costul mediu estimat pentru o camera single/ noapte de cazare este de 170 ron fără TVA.
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În acest sens vă rugăm să ne transmiteţi până în data de 01.11.2018, o ofertă de preţ (valoare
fără TVA) pentru servicii de cazare la hotel/ pensiune de maxim 3* pentru cele 64 de nopțti
de cazare.

Întocmit,
Manager proiect
Luciana Gliga

