Obiectul contractului de achizitie:achiziţionarea de servicii de transport aerian internaţional de pasageri (cod
CPV: 60420000-2) înfuncţie de necesităţile specific şi în limita bugetului alocat, dupăc az, pentru personalul
RATEN ICN la clasa economic si low cost, cu week-end şi fără week-end sau altele, după caz.
NOTA:Acestedeplasărisuntcaracterizateprinfaptul ca nu pot fi determinate exact datele de călătorie,
nicinumărullorşinicinumărul de participanţi. Încelemaimultecazuri, emitereabiletelor de transport se face
pebazarezervărilorsolicitate, însăexistăşicazuriîn care, datorităsituaţiilorneprevăzute, independent de
voinţaautorităţiicontractante,
se
vorsolicitamodificăriînrezervărileiniţiale.
Numărul
de
bilete,
numelepasagerilorşidatele
de
călătorievor
fi
precizate
cu
exactitateînmomentulobtineriiaprobariilornecesarepentrudeplasare.
Cerintetehnice:
- Înrelaţia cu RATEN ICN, agentiavaasiguraminim 1 (una) persoană, care saraspunda prompt
solicitarilortransmise(se vorprezentanumele, datele de contact (telefon fix/ mobil, fax, adresă de e-mail, etc.)
pentrupersoanele care vorrăspundeprioritarsolicitărilorautorităţiicontractantepentruinformaţii, oferte, etc.
- Pentru serviciile de transport aerian prestate, Agentia de turism va presta, pe cheltuiala proprie, un serviciu de
asistenţă pentru pasageri, destinata dresării situaţiilor de urgenţă precum şi a oricăror alte aspecte legate de
zborurile sau destinaţiile respective, disponibil 8 ore pezi, 6 zile pe săptămână, furnizat printr-un department
propriu al sau.
- Cerinţele RATEN ICN în ceea ce priveşte transportul aerian, pot face referire, fără a fi limitate la acestea, la
detaliiprivind: clasa (economic/low cost), data şioraplecării/ sosirii, ruta de deplasare, escale, companiaaeriană.
- Serviciile de transport aerianofertate (rezervareaşiemiterea de bilete de avion) se
vorasiguranumaiprinintermediulcompaniiloraeriene care au curse regulate (cu saufărăescală, cu bagaj de
cala, in general curse diurne) şisuntacreditate.
- Ca regulă, membrii unei delegaţii se deplasează către destinaţie cu aceeaşi aeronavă, cu excepţia situaţiilor în
care se solicit în mod exprescontrariul.Nu se acceptăefectuareadeplasăriipentrumembriiuneidelegaţii cu
avioanesauperutediferite.
- La ofertarea preţului biletului de avion, Agentia va avea învedere toate cheltuielile legate de eventualele
schimbări
ale
datelor
călătoriei
şi/sau
numelepasagerilor.
RATEN
ICN
vasuportacosturileprivindanulareasaumodificareabiletelordejaemise.Încazulanulăriicălătoriei,
prestatorul
de
serviciivaluatoatemăsurileposibileînvedereaminimizăriicosturilor,
pentru
a
serviîncelmai
bun
mod
intereselorautorităţiicontractante;
- Încazulîn care deplasareaesteanulată, autoritateacontractantăvaînştiinţaprestatorulînlegătură cu anulareabiletului,
de regulă, cu celpuţin 24 de ore înainte de plecare.Înştiinţarea de anulare a biletelor se vacomunicaprin fax/ email, întermen de 12 ore de la data anulării.
- La solicitareaRATEN ICN, prestatorulvatransmiteinformaţii cu privire la legăturileaerieneşiterestreinclusiv
(dacăestecazul, caleferatăsau auto) din ţara de destinaţie, astfel ca persoanelesăajungă la loculşi data solicitată.
- Agentia de turismvaasigura minim 3 oferte de pretpentrurutasolicitata, peparcursulderulariicontractului.
Prestatorulvatransmiteprin
e-mail
ofertaîn
care
vamenţionapreţulbiletuluisolicitat,
calculatpecomponente, înconformitate cu formula: preţbilet = preţefectiv de achiziţie a biletuluiplătit de
operatorul economic cătrecompaniaaeriană (calculatexclusivtaxeleaferentezborului/pasageruluişi TS) +
valoareataxeloraferentezborului/pasagerului + valoare TS (nu se vaputeadepăşivaloareamaximă a TS
ofertată de operatorul economic la încheiereacontractului). Înofertă se vaprecizapreţulbiletului,
pentruvarianta de deplasare care corespundecerinţelorspecificateînsolicitare. La ofertăvor fi
anexateşidetaliileelectroniceprivindbiletulofertat. Înofertă se vaprecizaşitermenullimită de emitere a
biletului.
- RATEN ICN vaefectuaplatabiletelor de calatorie in termen de 30 de zile de la data emiterii.
- Operatorul de turismtrebuiesa fie posesor al uneilicente de turismvalabile.

