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DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE nr. 8/24.11.2020 

 

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

Servicii de cazare  și masă pentru componenții Serviciile de cazare si masa sunt necesare pentru 

găzduirea componentilor loturilor care vor desfasura un cantonament de pregarire la Cheile 

Gradistei, în periada  07-29.12.2020. Se solicita cazarea si masa in urmatoarele conditii :  

 

2. CNOPT și LO masculin 
  

 
nr. persoane nr.zile  

cazare  Cheile Gradistei 35 22 

masa  35 22 

TOTAL    

 
Cerinte pentru cazare:  Pentru pregatirea fizica la altitudine in apropierea bazeI sportive pentru a se 
evita costuri suplimentare de transport dar si timp pierdut de catre sportivi pe perioada transferurilor, 
cazare in camere duble cu paturi separate, spalatorie pentru echipament, sala de conferinta pusa la 
dispozitia lotului, acces internet gratuit pentru toti componentii lotului, uscatorie. 
 
Cerinte masa: sa asigure aportul necesar de calorii pentru sportivi de mare performanta, meniu 
diversificat propus de catre nutritionistul loturilor nationale, flexibilitate in schimbarea orelor de masa 
care se pot modifica in functie de specificitatea antrenamentelor, hidratare suplimentara. 
Cerinte pregatire: Sa puna la dispozitie gratis, sala de pregatire, complex de refacere care sa includa 

minimum: sauna, bazin, sala forta, sala recuperare 

Tarifele propuse pot fi modificate în funcție de cerintele federatiei, baremul de masa nu poate depasi 
85 lei cu TVA, iar regia nu poate fi mai mare de 35%. 
Condiții de calificare: 

Unitatile de cazare si masa sa se afle in  Cheile Gradistei. 

Criterii de calificare privind capacitatea si criterii de selectie: 

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: 

Solicitati-le pe e-mailul FRJ office@frjudo.ro. 

- 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.  

Avize necesare desfasurari activitatilor de cazare si alimentatie publica. 

 

Total   lei 146300 cu TVA ; 139334 lei fara TVA 

 

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: email office@frjudo.ro. 

Data limită pentru depunerea ofertei: 07.12.2020, ora 9:00; 

Data limită pentru deschiderea ofertei: 07.12.2020, ora 9:30; 

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

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile. 

Oferta va fi transmisa pe adresa  email office@frjudo.ro, ora 09:00”. 

 

Criteriul de atribuire: ,,prețul cel mai scăzut” intreg pachetul, în condițiile 

respectării cerințelor tehnice. 

 

Garanția de participare: nu se solicita. 

 

Rezultatul procedurii urmează a fi comunicat imediat, pe email dupa semnarea 

Raportului procedurii. 

 

Contestații Achiziția serviciilor de cazare  și masă pentru componenții loturilor 

aflati in pregatire la Cheile Gradistei, se vor soluționa de instanța competentă 

(Contencios Administrativ). 

 

 

Intocmit, 

 

Rodica Macovei 

mailto:office@frjudo.ro

