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Denumire contract: Referitor: procedura de achiziŃie publică pentru atribuire Contract de servicii 
de agenŃii de turism şi servicii conexe pentru Programul RO10 – Copii şi tineri în situaŃii de risc 
şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor naŃionale şi promovarea incluziunii 
sociale finanŃat prin Mecanismul Financiar al SpaŃiului Economic European 2009 – 2014. 
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Întrebare Răspuns 

1 

In cazul in care Beneficiarul solicita mai 
multe servicii (cazare + bilet de avion + 
transfer), se doreste aplicarea unei TS 
unice pentru tot pachetul sau cumularea 
TS aferente fiecarui serviciu, aparand ca 
o TS unica pe factura?   
 

Se va aplica o singură TS pentru tot pachetul. 
 
Caietul de sarcini, la pct. 5.2., specifică: ,,Pentru 
o solicitare emisă de autoritatea contractantă, 
indiferent dacă această solicitare conŃine doar 
unul, mai multe sau toate serviciile care fac 
obiectul acestei proceduri (transport tip 
avion/feroviar în Europa, transport de tip transfer 
la destinaŃie, transport rutier/feroviar în Ńara de 
destinaŃie, servicii de cazare în hoteluri din 
Europa precum şi toate taxele asociate acestora) 
se va percepe o singură TS care va viza şi avea 
în vedere toate serviciile menŃionate mai sus.”. 
 
Prestatorul va factura Beneficiarului costul 
tuturor serviciilor rezervate ce fac obiectul 
contractului la care se adaugă valoarea fixă a TS 
aferentă tuturor serviciilor prestate de Prestator 
pentru Beneficiar în cazul rezervărilor aferente 
unei deplasări solicitate de Beneficiar. 
 
În acest sens, operatorul economic va emite o 
singură factură pentru fiecare deplasare a 
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Beneficiarului, factură care va include, pe lângă 
contravaloarea serviciilor de transport şi cazare 
rezervate şi achitate precum şi a taxelor asociate, 
şi contravaloarea TS.  
 
Anexat acestei facturi Prestatorul va furniza şi o 
justificare scrisă prin care va preciza valoarea 
fiecărui serviciu de transport şi cazare rezervat şi 
achitat, respectiv valoarea individuală şi totală a 
biletelor, costurilor şi voucherelor precum şi 
valoarea fixă a TS. 
 
Detalierea serviciilor facturate se face numai în 
justificare. 

2 

Se doreste aplicarea unei singure TS per 
rezervare de grup, indiferent de numarul 
de camere sau de nopti solicitate? 
 

Se va aplica o singură TS per rezervare de 
grup, indiferent de numărul de camere, nopŃi 
de cazare, bilete de avion, etc. 
 
Valabile şi în cazul acestei întrebări sunt 
prevederile din Caietul de sarcini, pct. 5.2.: 
,,Pentru o solicitare emisă de autoritatea 
contractantă, indiferent dacă această solicitare 
conŃine doar unul, mai multe sau toate serviciile 
care fac obiectul acestei proceduri (transport tip 
avion/feroviar în Europa, transport de tip transfer 
la destinaŃie, transport rutier/feroviar în Ńara de 
destinaŃie, servicii de cazare în hoteluri din 
Europa precum şi toate taxele asociate acestora) 
se va percepe o singură TS care va viza şi avea 
în vedere toate serviciile menŃionate mai sus.”. 

 


