Ref.

Oppdragsgivers kravspesifikasjon
Beskrivelse av krav

Krav-type TK

Generelle krav til kurs og konferanselokaler
1 Hotell skal ha lokaler som er egnet for kurs- og
konferansevirksomhet.

O

2 Tilbudte kurs- og konferanselokaler skal ha et godt

O

inneklima og nærhet til toalettfasiliteter
Standardrom tilpasset allergikere, astmatikere og
lignende
3 Hotellet skal ha rom tilpasstet allergikere, astmatikere og
lignende.
Beskrivelse av ytelsen
Helpensjon: Leie av møterom, kurs og konferanseutstyr.
Kost: Lunsj, pausemat og middag dag 1, frokost dag 2.
Drikke : Vann, kaffe og te under hele arrangementet.
Overnatting i standardrom
Dagpakke: Leie av møterom, kurs og konferanseutstyr
Kost: Lunsj og pausemat
Drikke: Vann, kaffe og te tilgjengelig under hele
arrangementet.

4 Kurs og konferanseutstyr

O

I

O

Møterom/konferansesal skal være inkludert nødvendig
møteromsutstyr (prosjektor/monitor, flip-over, lyd til Pc,
mygg, håndholdt mikrofon, penn og papir.
5 Bistand under arrangementet

O

Leverandør skal tilby personell som kan bistå ved bruk av
konferanseutstyr. Tilbudt personell skal være tilgjengelig
for kunden før og under Kundens arrangementer.
Nødvendig bistand med bruk av konferanseutstyr før
oppstart og under arrangementet skal være inkludert i
prisene som oppgis i prisskjema.
6 Krav til standardrom

Oppdragsgiver presiserer at standardrom for èn person er
uavhengig om det det er en ellere flere senger på
rommet.
Standardrom skal inneholde:
- Bad (dusj og toalett)
- Fri tilgang til internett
- Hårføner

O

Krav til servering
7 Frokost

8

9

10

11

Frokosten skal som ett minimum inkludere:
Mat: Frokostbuffèt med ett bredt assortert utvalg,
Drikke: Vann, melk og juice, te og kaffe
Lunsj
Lunsj skal som ett minimum inkludere:
Mat: Lunsjbuffet med varme og kalde retter og dessert
eller 2 retters lunsj.
Drikke: Kaffe, te og springvann.
Middag
Middag skal som et minimum inkludere:
Mat: Forrett, hovedrett og dessert.
Drikke: Vann, te og kaffe.
Pausemat
Pausemat skal som et minimum inkludere:
Assortert fruktfat.
Allergi og intoleranse
Leverandøren skal kunne tilby allergi-og
intoleransevennlig mat og drikke.

O

O

O

O

O

Avrop/bestillling
12 Avrop/bestilling av rom på hotell.

Leverandør skal ha et effektivt og fleksibelt
bestillingssystem. Kunden skal uten ekstra kostnad ha
mulighet for å endre navn på deltakerne helt frem til
oppholdet starter.
Universell utforming - informasjon
13

Tilbydere bes gi en redegjørelse av tilbyders grad av
universell utforming, jf. Konkurransegrunnlagets punkt 2.
Vedlegg legges ved tilbudet, under dokumenter.

O

