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Nr. 25 / 07.04.2022 

 

Aprobat, 

Secretar General 

Mircea Apolzan 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

 

Federatia Romana de Gimnastica Ritmica organizeaza procedura simplificata proprie in vederea achizitionarii “Serviciilor 

hoteliere si de restaurant”, în București, hotel/restaurant de maximum 3/4 stele, pentru participanții la ediția 2022 a 

competiției Cupa ”Irina Deleanu”, in perioada 27- 30.04.2022 

Necesarul ESTIMAT: 

 

 CAZARE: 

Nr.  Nr. maxim  

camere duble BB 

(preț 180 RON, 

perioada  

26.04-01.05.2022) 

Nr. minim  

camere duble BB 

(preț 180 RON, 

perioada  

26.04-01.05.2022) 

Nr. maxim 

camere  single BB 

(preț 160 RON, 

perioada  

26.04-01.05.2022) 

Nr. maxim 

camere single BB 

(preț 160 RON, 

perioada  

26.04-01.05.2022) 

1. 70 x 6 zile 50 x 6 zile 30 x 6 zile 15 x 6 zile 

Total 75.600 RON 54.000 RON 28.800 RON 14.400 RON 

 

 Masă: 

Nr.  Nr. maxim  

masă prânz 

(preț 40 RON  

perioada  

26.04-01.05.2022) 

Nr. minim  

masă prânz 

(preț 40 RON, 

perioada  

26.04-01.05.2022) 

Nr. maxim  

masă cină 

(preț 40 RON  

perioada  

26.04-30.04.2022) 

Nr. minim  

masă cină 

(preț 40 RON, 

perioada  

26.04-30.04.2022) 

1. 140 x 6 zile 100 x 6 zile 140 x 5 zile 100 x 5 zile 

Total  33.600 RON 24.000 RON 28.000 RON 20.000 RON 

 

 Valoare maximă a achiziției pe servicii: 104.400 lei cost cazare și 61.600 lei masă  rezultant un total de 166.000 lei 

cu TVA ai toate taxele hoteliere incluse. 

 

Suma maxima estimata a fi alocata pentru servicii masa/restaurant (pranz+cina) 80 lei/pers/zi, inclusiv TVA; 

Suma maxima estimata a fi alocata pentru cazare/camera double – 180 lei/camera/noapte, inclusiv TVA (90 lei 

lei/pers/noapte);  

Suma maxima estimata a fi alocata pentru cazare/ camera single – 160 lei/camera/noapte inclusiv TVA;  

In tariful de cazare este inclus costul micului dejun. 

 

Perioada si numarul de persoane este estimata. 

 

1. Denumirea serviciilor: cod CPV principal: 55000000-0 – Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu 

amanuntul. 

2. Procedura se va finaliza prin incheierea unui acord cadru valabil pana la 30.06.2021. In acordul cadru se vor 

stabili tarifele de masa/cazare maxime ce pot fi facturate pe toata durata de valabilitate a acordului cadru.   

 

In cadrul acordului-cadru se vor prevedea elementele/condiţiile considerate esenţiale, care se referă la:   

a) obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică prezentată în cursul procedurii de 

atribuire, în special în ceea ce priveşte descrierea serviciilor care urmează să fie prestate şi nivelul calitativ al 

acestora, duratele/termenele de prestare începând din momentul încheierii contractului, garanţiile acordate, orice 

alte elemente care au fost luate în considerare în procesul de analiză şi evaluare a propunerilor tehnice;   

 b) preţul/tariful unitar sau preţurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorul 

economic le-a prevăzut în propunerea financiară;   

c) condiţii specifice, coeficienţi de ajustare şi formule de ajustare a preţurilor, după caz;   

 d) orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractantă le consideră necesare.   

3. Termenul limita de depunere a ofertei: marti, 14.04.2022, ora 12.00 

4. Data deschiderii ofertelor: 14.04.2022, ora 12.30. 
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5. Adresa la care se transmit ofertele: pe adresa de email adumitrescu.achizitii@gmail.com pana la data limita, urmand 

ca dupa stabilirea ofertei castigatoare, la semnarea acordului cadru sa se predea si documentele in original/copie cf 

cu originalul.  

6. Toate documentele ce formeaza oferta vor fi semnate si stampilate in original, iar copiile dupa diferite documente 

vor fi stampilate si semnate” conform cu originalul”. 

7. Limba in care trebuie redactate ofertele: limba romana. 

8. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 30 de zile, de la data limita de depunere a ofertei. 

9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/oferta, in conditiile respectarii cerintelor minime din caietul de sarcini. 

10. Oferta se va depune pentru intreaga cantitate. Nu se accepta oferte alternative. Nu se accepta oferte pentru un numar 

mai mic de locuri, chiar daca numarul de locuri este doar estimat. 

11. In sustinerea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale se va depune certificatul de inregistrare de la 

Oficiul registrului Comertului, in copie “conform cu originalul”, din care sa reiasa tipul de activitate conform 

clasificarii CAEN. 

12. In sustinerea situatiei personale a ofertantului, se vor depune: 

- declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art.165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa declaratia atasata prezentei 

documentatii; 

13. Declarație privind evitarea conflictului de interese în conformitate cu prevederile art. 59 -60 din Legea nr. 

98/2016. Persoanele cu functii de conducere si decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Irina Deleanu – 

Presedinte, Mircea Apolzan– Secretar General, Barbu Gabriela – Contabil Sef, Alina Dumitrescu – Expert Achizitii, 

Adriana Teocan – Antrenor Federal; Mitica Violeta – Instructor Sportiv 

14. In sustinerea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale se vor depune: 

a. Certificat Constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului 

sau echivalent, din care sa rezulte obiectul de activitate.  

Operatorul economic ofertant (participant în nume propriu, liderul asocierii si asociatii) ce depune oferta 

trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa 

forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, precum si obiectul de 

activitate.  

b. Certificat clasificare pentru structurile de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie 

publica si anexa acestuia, sau un alt document echivalent; 

c. Licenta/brevet de turism valabil la data prezentarii ofertei, dupa caz; 

d. Aviz/autorizatie sanitara aferenta spatiului servire a mesei si unitatii de cazare sau un al document 

echivalent, valabil la data prezentarii ofertei; 

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, 

sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii 

precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului 

trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator.  

 

14. Modul de prezentare a propunerii financiare: completarea formularului oferta financiara + centralizatorul de preturi. 

Propunerea financiară va fi semnată de persoanele împuternicite ale operatorului economic şi va avea un caracter ferm şi 

obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. 

15. Modul de prezentare a propunerii tehnice: detaliat, conform cerintelor din caietul de sarcini.  

Propunerea tehnică va cuprinde descrierea detaliată a serviciilor ofertate, precum şi alte informaţii considerate semnificative, 

în vederea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini.  

16. Se vor completa toate formularele atasate prezentei invitatii de participare. 

17. Rezultatul procedurii urmeaza a fi comunicat in scris, in termen de max. 2 zile de la data semnarii raportului procedurii. 

18. Contestatiile ce fac obiectul prezentei invitatii de participare se vor solutiona de catre instanta competenta. 

 

Persoana de contact: Dumitrescu Alina, tel. 0723.025.245, e-mail: adumitrescu.achizitii@gmail.com  
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Aprobat, 

Secretar General 

Mircea Apolzan 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

procedura simplificata proprie in vederea achizitionarii “ Serviciilor hoteliere si de restaurant” 

 

Preambul: Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea acordului cadru și constituie ansamblul 

cerințelor minime și obligatorii, pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară.  

 

OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE  

1. Autoritatea contractantă vizează achiziționarea serviciilor de cazare si masa pentru oficialii si sportivii participanti 

la actiunea mentionata in prezenta invitatie de participare. 

 

CERINȚE PRIVIND CARACTERISTICILE SERVICIILOR (CERINȚE TEHNICE) 

 

1. Operatorii economici (ofertanții) vor asigura, cu operativitate, eficiență și în mod sustenabil din punct de vedere 

tehnic si financiar, servicii de bună calitate, conform documentației de atribuire și conform nevoilor autorității contractante. 

2. Operatorul economic va elabora propunerea tehnica si financiara astfel incat aceasta sa respecte in cerintele 

prevazute in Documentatia de atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta. 

 

INFORMAȚII PRIVIND PROPUNERILE FINANCIARE, MODUL DE PREZENTARE A ACESTORA ȘI 

CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

 

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/oferta, tinand cont de numarul de locuri ofertate. 

1. Autoritatea contractantă va încheia acord cadru cu operatorul economic, a carui oferta este declarata castigatoare. 

2. Prin oferta financiara, agentul economic își asuma:  

 Tariful de masa si tariful de cazare, conform modelului “oferta financiara”.  

 Tariful de masa va fi ofertat tinand cont de cerintele minime solicitate; 

3. Operatorii economici care vor depune oferta trebuie sa aiba disponibilitatea de a asigura intregul necesar de locuri 

estimate. 

Unitatea de cazare va pune la dispozitia federatiei o sala/birou spatios care este necesar pentru acreditarea delegatiilor. 

 

TARIFELE OFERTATE NU VOR PUTEA FI DEPASITE IN NICIO SITUATIE PE TOATA DURATA 

ACORDULUI CADRU. 

Tarifele vor fi exprimate in LEI si vor include toate taxele (TVA, tx hoteliera etc) 

 

Conditii minime 

 

Numarul de locuri de cazare este estimat, autoritatea contractanta rezervandu-si dreptul de a suplimenta / diminua cantitatea 

in functie de inscrierile finale la competitie. Cazarea se va face, de regula, in camere duble (twin) sau single, cu exceptia 

situatiilor in care exista alta solicitare.  

 

Cazarea se va face in camere de hotel categoria 3/4 stele.  

 Camerele single, sa dispuna de pat matrimonial, baie proprie, tv, frigider, internet, aer conditionat; 

 Camerele duble-twin, baie proprie, tv, frigider, internet, aer conditionat,  

 Restaurantul sa fie in incinta hotelului si sa aiba o capacitate de a servi masa in decurs de 2 - 3 ore – pentru toate 

persoanele cazate. 

 Masa servita: tip bufet, la un nivel de 4000 calorii/persoana, meniu gatit dietetic, fara grasimi, fara prajituri. La 

desert vor fi servite obligatoriu fructe diversificate. Meniurile vor fi stabilite ulterior, impreuna cu un oficial al 

federatiei.  

 Informatiile vor fi comunicate in timp util.  

 Distanta hotelului fata de sala Polivalenta de max. 8 km 

 In tariful de cazare va fi inclus si costul micului dejun 
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Exemple de meniu: 

Mic dejun: Oua ochiuri, oua fierte, omleta simpla, omleta cu branza si legume, branza telemea, branza feta, masline, bacon, 

rosie, sunca presata, omleta, unt, gem/miere, ceai/cafea, iaurt cu fructe, salam uscat porc, salam uscat vita, salata legume 

asortata, salata de fructe, fructe. 

Pranz: Supa de pui cu taietei de casa, ciorba de vita, ciorba de porc, Carne de porc la tava, Carne de vita la tava, carne de 

porc la gratar, carne de pui la gratar, carne de vita la gratar, cartofi la cuptor, orez cu legume, legume la gratar, salata asortata 

de legume, salata greceasca, fructe 

Cina: Carne de porc la tava, carne de porc la gratar, carne de pui la gratar, carne de vita la gratar, peste, cascaval pane, cartofi 

la cuptor, orez cu legume, legume la gratar, salata asortata de legume, salata greceasca, fructe. 

 

Conditii contractuale 

Conditii de rezervare: 

 rezervarea se va face pe baza de comanda scrisa, in limita locurilor prevazute in contract (conform ofertei depuse). 

 In cazul in care beneficiarul va suplimenta comanda sa de rezervare, prestatorul va onora comanda de rezervare in limita 

locurilor de cazare disponibile, la tarifele stabilite in contract.  

Orice alte servicii suplimentare solicitate de  beneficiar prestatorului, vor fi furnizate doar in baza unor comenzi ferme, 

acceptate spre executie de prestator, în care se vor detalia serviciile suplimentare solicitate, precum şi contravaloarea acestor 

servicii. Serviciile suplimentare solicitate de către Beneficiar şi prestate de către Prestator, astfel cum au fost menţionate în 

cuprinsul comenzilor acceptate de catre parti, vor fi facturate şi achitate separat, dupa receptia serviciilor.  

Delegatiile sportive vor avea prioritate la cazare. Federatia, in masura posibilitatilor, va comunica in timp util receptiei 

informatii despre persoanele ce urmeaza a fi cazate.  

Beneficiarul se obliga: 

 Să emită comenzi clare pentru acest eveniment si sa respecte termenii privind obligatiile de plată. 

 Să comunice în scris, orice modificare la comenzile deja confirmate.  

 Cu acordul prealabil al reprezentatului hotelului, va stabili locul pentru a instala un punct INFO-DESK si a unui 

panou intr-un loc vizibil in zona receptiei. 

 Va transmite persoana de legatura pentru a preintampina orice eveniment neplacut sau orice inconveniente legate 

de derularea prezentului contract sau cazarea/ masa participantilor. 

 Va transmite cu maxim 2 zile - minim 1 zi cuantumul de meniuri pentru numarul corespunzator pe numar de 

persoane stabilit pentru fiecare zi (pranz si cina) 

 Daca termenul de 1 zi nu este respectat, beneficiarul va plati integral numarul de meniuri pe care prestatorul le va 

prepara. 

 Să colaboreze cu unitatea hoteliera în vederea recuperării eventualelor pagube ori daune cauzate şi neachitate de 

participantii la eveniment pentru care a facut rezervarea. Unitatea de cazare are obligatia de a verifica camerele la 

check-out pentru constatarea eventualelor pagube si recuperarea acestor de la cei care le-au provocat inainte de 

plecarea lor. 

Modalitati de plata: 

Plata serviciilor prestate de prestator va fi facuta de beneficiar in contul prestatorului, in baza facturilor emise de Prestator.  

Plata serviciilor se va face prin transfer bancar, prin ordin de plata 

Plata se va efectua după cum urmează: 

 plata partiala de aprox. 30% in functie de numarul de locuri ocupat, in timpul actiunii(daca este solicitat); 

 restul de plată se va achita la finalul evenimentului, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la data facturarii. 

 

Atât sumele cât şi serviciile prestate / consumate trebuie să fie acceptate de comun acord de către BENEFICIAR şi 

PRESTATOR. 

Pentru nerespectarea scadenţelor expres prevazute si convenite PRESTATORUL poate să calculeze penalităţi în cuantum 

de maxim 0,1% din suma datorata, pe întreaga perioadă pentru care s-au înregistrat întarzieri la plată, pentru fiecare zi de 

întarziere, până la achitarea efectiva a debitului restant. 

 

Camera de hotel este disponibilă pentru participantii la eveniment începând cu ora 12.00 şi eliberată de acesta la ora 12.00 în 

ziua plecării, orice întârziere mai mare de 120 minute peste ora la care trebuie eliberata camera implicand plata a unei zile de 

cazare suplimentare sau in regim de late check-out. Orice intarziere aprobata/solicitata de federatie va fi comunicata in timp 

util.  
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CONDIŢII DE ANULARE A REZERVARII   

In contextul pandemiei provocate de coronavirus, putem vorbi despre ”circumstante inevitabile și extraordinare” (teste 

pozitive COVID-19, cresterea ratei de incidenta, anularea zborurilor, etc...), astfel incat, Beneficiarul poate anula, fara 

penalizare, camerele rezervate, daca delegatiile inscrise isi anuleaza rezervarea la evenimentul mai sus mentionat. 

Beneficiarul poate anula, fără penalizare, cu minim 1 zi inainte de data cazarii un numar de maxim 30% camere din numarul 

contractat initial. 

 

 Intocmit  

Alina Ionela Dumitrescu  

Expert Achizitii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


