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FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  
 Achiziția de bunuri/ servicii, altele decât consultanța/ instruire 

 
Denumirea achiziției: Transport – vizite de studii (Șipotel și Vatra Dornei)  pentru anul III de 
implementare 

 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire serviciu : Închiriere 3 autocare a câte  minim 39 de locuri cu șoferi pentru  vizite de 
studii (Șipotel și Vatra Dornei)  pentru anul III de implementare 
 

 Descriere generală 
Transport în perioada 19 septembrie – 20 octombrie 2022 pentru realizarea vizitelor de 
studiu: 
Vizita 1.   
Traseu: Suceava (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava) - Șipoțel (Cabana de vânătoare 
USV Șipoțel) și retur pentru 117 participanți – 1 zi 
Nr. de km estimat: 120 km  
 
Vizita 2.   
Traseu: Suceava (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava) -  Vatra Dornei (Centrul de 
Pregătire şi Formare Continuă – Vatra Dornei)  și retur pentru 117 participanți – 1 zi 
Nr de km estimat: 226 km 
 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 
Pentru fiecare vizită se  asigură transportul cu autocar/autocare în perfectă stare de 

funcționare și care sa corespunda din punct de vedere tehnic si al sigurantei rutiere; 

Dotări minime: aer condiționat aer condiționat, microfon, sistem audio, frigider 
 

Șoferul trebuie să rămână la dispoziția beneficiarului pe toată durata deplasării. 
Prețul acestui serviciu trebuie să includă și taxele de drum, parcare, carburant, asigurare a 
bagajelor și călătorilor, precum și cheltuieli de masă și diurnă pentru șofer.  
Se va menționa disponibilitatea firmei de a înlocui autocarul 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. 
Datele exacte ale desfășurării vizitelor și nr. de participanți vor fi comunicate prestatorului cu 
minimum 5 zile anterior datei la care se va desfășura fiecare vizită. 

 
Nume, prenume: Domunco, Constantin-Florin 
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