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DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE nr. 4/02.10.2020 

 

1. Federatia Romana de Judo organizează procedura simplificată proprie în vederea 

achiziționării ,, Servicii de cazare  și masă pentru participantii 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, care 

se vor organiza la Poiana Brasov. Achizitia este organizata in patru loturi, aferente fiecarei 

competitii, dupa cum urmeaza :   

      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 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   
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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 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. 

 

Se poate depune oferta pentru unul, doua  sau mai multe loturi. Oferta se va transmite pe 

emailul FR Judo office@frjudo.ro. 

Condiții de calificare: 

Unitatile de cazare si masa sa se afle in Poiana Brasov 

Criterii de calificare privind capacitatea si criterii de selectie: 
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a) Motive de excludere: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 

98/2016; Completare Declaratie pe proprie raspundere 

 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 si 167 din Legea 98/2016; 

Completare Declaratie pe proprie raspundere 

 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016; Completare 

Declaratie pe proprie raspundere . Persoanele cu functie de decizie: Savu Gheorghe; Nicolae 

Daniela; Gusa Cozmin, Bercean Florin, Morar Emil, Cosmescu Ioan, Barna Lucian, Caprar 

Dorel, Pintrijel Cristian, Naftica Costel, Halas Marian, Rabolu Emilian, Balasoiu Victor 

- Declaratie ca beneficiaza de derogarile prevazute la art. 166,  alin 2 si art. 171 din Legea 

98/2016. Completare Declaratie pe proprie raspundere 

b) Capacitate de exercitare a activitatii profesionale: 

- Certificate constatatore privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, 

taxelor, sau contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local,  bugetul de stat, etc). 

Completare Declaratie pe proprie raspundere 

- Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organelor de administrare, de 

conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de 

reprezentare, de decizie  sau de control in cadrul in cadrul acestuia, asa cum rezulta din 

certificatul constatator  emis de ONRC/actul constitutiv. Completare Declaratie pe proprie 

raspundere 

Avize necesare desfasurari activitatilor de cazare si alimentatie publica. 

Ofertantii care au oferta clasata de pe locul inatai in clasamentul intermediar intermediar 

intocmit la finalizarea evaluarii vor prezenta certificatul original/copie legalizata/copie 

lizibila cu mentiunea "Confom cu originalul". 

Moneda în care se transmite oferta de preț: RON. 

 

Tipul contractului: servicii cuprinse în Anexa nr.2 la Legea nr. 98/2016; 

Tip de finanțare: bugetul de stat; 

 

Limba în care se redactează: oferta, precum și documentele care însoțesc oferta, vor fi 

elaborate în limba română; 

Adresa la care se transmit ofertele: office@frjudo.ro 

Data limită pentru depunerea transmiterea ofertei: 10.10.2020, ora 12:00; 

Data limită pentru deschiderea ofertei: 10.10.2020, ora 12:30; 

Modul de obținere a documentației de atribuire: pe site-ul FR Judo  

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile. 

Oferta va fi transmisa pe emailul federatiei. Doate documentele trebuie sa fie semnate si 

scanate, originalele urmand sa fie depuse de catre cei care se vor clasa pe locul intai in 

clasamenul intemediar la Secretariatul FR Judo din str. Vasile Conta nr.16, sector 2, cam. 704, 

București. 

 

Criteriul de atribuire: ,,prețul cel mai scăzut” pentru cazare si ,,prețul cel mai scăzut”al regie 

pentru masa, în condițiile respectării cerințelor tehnice. 

 

Garanția de participare: nu se solicita. 

 

Rezultatul procedurii urmează a fi comunicat în scris, în termen de maximum 3(trei) zile de la 

semnarea Raportului procedurii. 
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Contestații Achiziția serviciilor de cazare  și masă pentru componenții loturilor aflati in 

pregatire la Pitesti si Oradea, participanți la  programul - Cantonament de pregatire se vor 

soluționa de instanța competentă (Contencios Administrativ). 

 

 

Intocmit, 

 

Rodica Macovei 
 

mailto:office@frjudo.ro

