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                                                        CAIET DE SARCINI 

 

 

1. Denumire: Servicii cazare și masa 

2. Cod CPV: 55110000-4 Servicii de cazare la hotel si 55300000-3 Servicii de 

restaurant si de servire a mancarii 

3. Serviciile de cazare si masa sunt necesare pentru găzduirea sportivilor, a 

arbitrilor si a organizatorilor carevor participa la urmatoarele competitii : 

Campionatul national de juniori individual si echipe din 16-18.10.2020, Cupa 

Romaniei individual si Finala CN echipe U-23 din 23-25.10.2020, Finala CN 

Kata din 06-08.11.2020, Finala CN individual U -16 si Finala CN U-18 

echipe din 13-15.11.2020 

4. Valoare estimata 51660 lei cu TVA ; 49200 lei fara TVA. 

 

Lotul 1  Campionatul national de juniori individual si echipe din 16-

18.10.2020, Poiana Brasov 

                         Total                           16380 lei cu tva, 15600 lei fara tva 

Cerinte: cazare in hotel de patru stele,  camere duble cu paturi separate, 

spalatorie pentru echipament, sala de conferinta pusa la dispozitia lotului, acces 

internet gratuit pentru toti .participantii la eveniment, uscatorie pentru 

echipament, sala disponibila pentru tratament si recuperere, 8 salii de Judo aflate 

in incinta hotelului, astfel incat participantii sa nu ia contact pe durata 

competitiei cu persoane care nu au fost testate Covid19. Tariful maxim 

persoana/noape 50 lei   

Masa pentru pentru participantii la competitii,dupa cum urmeaza: 

14.10 - 10 locuri x 126 lei/pers. ( 50 lei cazare+70 lei masa ) = 1.260 lei 

15.10  - 40 locuri x 126 lei/pers. ( 50 lei cazare+70 lei masa ) = 5.040 lei 

16.10 -  40 locuri x 126 lei/pers. ( 50 lei cazare+70 lei masa ) = 5.040 lei 

17.10 -  40 locuri x 126 lei/pers. ( 50 lei cazare+70 lei masa ) = 5.040 lei 

Cerinte: sa asigure aportul necesar de calorii pentru sportivi de mare 

performanta, meniu diversificat , conditii de servire adecvate situatiei actuale 

(pandemia de Covid19), flexibilitate in schimbarea orelor de masa care se pot 

modifica in functie de programul concursului, hidratare suplimentara. 

Restaurantul sa fie situat  in incinta hotelului. 

 

Lotul 2  Cupa Romaniei individual si Finala CN echipe U-23 din 23-

25.10.2020 Poiana Brasov 

                         Total                           16380 lei cu tva, 15600 lei fara tva 

Cerinte: cazare in hotel de patru stele,  camere duble cu paturi separate, 

spalatorie pentru echipament, sala de conferinta pusa la dispozitia lotului, acces 

internet gratuit pentru toti .participantii la eveniment, uscatorie pentru 
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echipament, sala disponibila pentru tratament si recuperere, 8 salii de Judo aflate 

in incinta hotelului, astfel incat participantii sa nu ia contact pe durata 

competitiei cu persoane care nu au fost testate Covid19. Tariful maxim 

persoana/noape 50 lei   

Masa pentru pentru participantii la competitii,dupa cum urmeaza: 

21.10-10 locuri x 126 lei/pers. ( 50 lei cazare+70 lei masa ) = 1.260 lei 

22.10- 40 locuri x 126 lei/pers. ( 50 lei cazare+70 lei masa ) = 5.040 lei 

23.10- 40 locuri x 126 lei/pers. ( 50 lei cazare+70 lei masa ) = 5.040 lei 

24.10- 40 locuri x 126 lei/pers. ( 50 lei cazare+70 lei masa ) = 5.040 lei   

Cerinte: sa asigure aportul necesar de calorii pentru sportivi de mare 

performanta, meniu diversificat , conditii de servire adecvate situatiei actuale 

(pandemia de Covid19), flexibilitate in schimbarea orelor de masa care se pot 

modifica in functie de programul concursului, hidratare suplimentara. 

Restaurantul sa fie situat  in incinta hotelului. 

 

Lotul 3  Finala CN Kata din 06-08.11.2020 Poiana Brasov 

                         Total                           2520 lei cu tva, 2400 lei fara tva 

Cerinte: cazare in hotel de patru stele,  camere duble cu paturi separate, 

spalatorie pentru echipament, sala de conferinta pusa la dispozitia lotului, acces 

internet gratuit pentru toti .participantii la eveniment, uscatorie pentru 

echipament, sala disponibila pentru tratament si recuperere, 8 salii de Judo aflate 

in incinta hotelului, astfel incat participantii sa nu ia contact pe durata 

competitiei cu persoane care nu au fost testate Covid19. Tariful maxim 

persoana/noape 50 lei   

Masa pentru pentru participantii la competitii,dupa cum urmeaza: 

            06.11- 10 locuri x 126 lei/pers. ( 50 lei cazare+70 lei masa ) = 1.260 lei 

            07.11- 10 locuri x 126 lei/pers. ( 50 lei cazare+70 lei masa ) = 1.260 lei 

Cerinte: sa asigure aportul necesar de calorii pentru sportivi de mare 

performanta, meniu diversificat , conditii de servire adecvate situatiei actuale 

(pandemia de Covid19), flexibilitate in schimbarea orelor de masa care se pot 

modifica in functie de programul concursului, hidratare suplimentara. 

Restaurantul sa fie situat  in incinta hotelului. 

 

Lotul 4  Finala CN individual U -16 si Finala CN U-18 echipe din 13-

15.11.2020 Poiana Brasov 

                         Total                           16380 lei cu tva, 15600 lei fara tva 

Cerinte: cazare in hotel de patru stele,  camere duble cu paturi separate, 

spalatorie pentru echipament, sala de conferinta pusa la dispozitia lotului, acces 

internet gratuit pentru toti participantii la eveniment, uscatorie pentru 

echipament, sala disponibila pentru tratament si recuperere, 8 salii de Judo aflate 
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in incinta hotelului, astfel incat participantii sa nu ia contact pe durata 

competitiei cu persoane care nu au fost testate Covid19. Tariful maxim 

persoana/noape 50 lei. 

Masa pentru pentru participantii la competitii,dupa cum urmeaza: 

11.11- 10 locuri x 126 lei/pers. ( 50 lei cazare+70 lei masa ) = 1.260 lei 

12.11- 40 locuri x 126 lei/pers. ( 50 lei cazare+70 lei masa ) = 5.040 lei 

13.11- 40 locuri x 126 lei/pers. ( 50 lei cazare+70 lei masa ) = 5.040 lei 

14.11- 40 locuri x 126 lei/pers. ( 50 lei cazare+70 lei masa ) = 5.040 lei 

Cerinte: sa asigure aportul necesar de calorii pentru sportivi de mare 
performanta, meniu diversificat , conditii de servire adecvate situatiei actuale 
(pandemia de Covid19), flexibilitate in schimbarea orelor de masa care se pot 
modifica in functie de programul concursului, hidratare suplimentara. 
Restaurantul sa fie situat  in incinta hotelului. 

 

Aceste cerinte sunt minimale, nerespectarea lor vor determina comisia sa declare 

oferta ca fiind neconforma. 
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