
Clubul Sportiv Municipal Constanța cu sediul în Constanța, str. Dimitrie Cantemir nr. 2, etaj 
2, telefon 0749019806, achiziționează servicii hoteliere complete (cazare+masă) pentru 
echipa de volei masculin seniori C.S.M. Constanța, în vederea participării la turneul de 
pregătire Cupa ”Arcada” Galați. 
 
Tip anunț: Anexa 2 
 
Tip contract: Servicii 
 
Cod și denumire CPV: 55100000-1 – Servicii hoteliere (Rev. 2) 
 
Valoare estimată: 6.400 lei, fără TVA. 
 
Data limită depunere ofertă: 05.09.2022 ora 10:00. 
 
Descriere contract: 
 
Clubul Sportiv Municipal Constanța solicită servicii hoteliere complete (cazare+masă) pentru 
echipa de pentru echipa de volei masculin seniori C.S.M. Constanța, pentru 16  persoane în 
perioada 08.09.2022-10.09.2022, în municipiul Galați. Cazarea se va face în 2 camere single 
și 7 camere duble twin. Masa se va servi astfel: 08.09.2022 -prânz, 08.09.2022 -cină, 
09.09.2022 -mic dejun, 09.09.2022 -prânz, 09.09.2022 -cină, 10.09.2022 -mic dejun. Se 
solicită accesul la sala de conferințe pentru ședințele tehnice. 
 
Condiții de participare: 
 
Locația de cazare va fi de minim 3 stele în municipiul Galați. Masa se va servi în aceeași 
locație cu cazarea. Ofertantul trebuie să fie obligatoriu prestator direct de servicii hoteliere 
și să dețină obligatoriu cod CAEN aferent serviciilor menționate. Se solicită copie după 
autorizația sanitar-veterinară. Hotelul trebuie să dețină sală de conferință complet 
funcțională. 
 
Condiții referitoare la contract: 
 
Plata se va face cu OP în cont de trezorerie în maxim 30 de zile de la emiterea facturii. 
 
Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut 
 
Informații suplimentare: 
 
Oferta se va transmite la adresa de e-mail csmconstanta@gmail.com până la data și ora 
limită de depunere a ofertelor. Ofertantul desemnat câștigător trebuie să fie înscris în SEAP 
și să-și înscrie oferta în catalogul electronic. Ofertele depuse pe o alta adresa de e-mail sau 
dupa data si ora limita de depunere a ofertelor vor fi respinse ca neconforme. Ofertele care 
depasesc valoarea estimata a achizitiei nu vor fi luate in considerare.  
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