CAIET DE SARCINI
Lot I

SPECIFICAŢII TEHNICE
-

pentru achiziţia de Servicii hoteliere si servicii de restaurant cu bufet suedez pentru componentii echipei nationale a Romaniei si staful aferent, prestate in localitatea: Belek, Antalya (Turcia) – Hotel minim
4 stele sau baza sportiva, in orasul Belek locatie unde se va antrena echipa noastra in vederea pregatirii si testarii jucatorilor echipei Romaniei ( lot largit) pentru Campionatul European. Hotelul,
terenul de antrenament si sala de forta trebuie sa se afle in proximitate unul fata de celelalte si distanta intre cele 3 puncte mentionate sa nu fie mai mare de 7 km.

-

Cazarea si masa in perioadele 02-12 Decembrie 2020; cantonament de campionat European.

Nr. crt

1

Denumire acţiune si
perioada

Locaţie

Servicii

Numar de locuri cazare si
masa

Caracteristici-conditii cazare,grad de confort/conditii de servire a mesei

Cantonament de
pregatire si testare pentru
participarea la CE2021
02-12 decembrie 2020

Belek,
Antalya,
Turcia,

Cazare si masa

60 de persoane

Hotel minim 4* sau baza sportiva, meniul self - service - Bufet suedez;

Cazare

25 persoane x 10 nopti in
camere dubla

Cantonament echipa
nationala de seniori XV a
Romaniei.

Belek,
Antalya.
Turcia

10 persoane x 10 nopti in
camere single

masa

60 persoane x 9 Mic dejun
60 persoane x 10 pranz
60 persoane x 10 cina

1. 60 locuri vor fi în aceeasi locatie
1.1. 50 locuri în camere double
1.2. 10 locuri in camera single
Confort: minim 4* sau baza sportiva
Oferta de pret pentru cazare
2. Dotare standard pentru camere duble:
2.1. camere cu 2 paturi ( nu se acceptă pat matrimonial pentru cele
50 de locuri);
2.2. grup sanitar propriu;
2.3 televizor;
2.4 – sistem de incalzire al camerei
2.5 - Wi-fi gratuit
3.Dotare standard pentru camere single:
- 3.1. pat matrimonial;
- 3.2. grup sanitar propriu ;

- 3.3.televizor;
- 3.4. sistem de incalzire al camerei
- 3.5. wi-fi gratuit
- 3.6 - Cu serviciu de minibar - plata individuala la check - out
4.Asigurarea în camere a curăţeniei şi a dezinfectării grupurilor sanitare
zilnic.
5.Schimbarea prosoapelor zilinice si a lenjeriei la minim 3 zile.
6.Program de apa caldă, rece , nonstop
7. Camerele să nu prezinte igrasie.
8.1.Masa se va servi sub forma de bufet suedez
8.2. Meniu anexat
8.3. Masa/zi nu trebuie sa depaseasca 95,24 lei/pers fara TVA.
Zona separata
pentru servirea
mesei (acces
doar pentru
echipa )

Teren de
antrenament cu
iarba naturala

Sala de sedinte

8.4.Capacitatea restaurantului, minim 50 locuri.
8.5. Dotare cu aer condiţionat;
8.6. Respectarea orelor de masa solicitate de managerul echipei.
9. Loc de parcare pentru autocar, serviciu gratuit.

Teren de antrenament cu
nocturna

Capacitate minim 50 de
locuri

10.1 Terenul de antrenament trebuie sa fie in incinta hotelului /resortului
10.2 Terenul de antrenament sa aiba mentenanta zilnica
10.3 Terenul de antrenament care sa se prezinte in conditii optime ( nu
cu iarba arsa, nu cu gauri, nu cu denivelari)

11. Sala de sedinte cu videoproiector si ecran de proiectie, (bine
ventilata si /sau aer conditionat) , flipchart uri ( minim 2) , mape (hartie
si pix) si scaune pliabile ( sau fixe, acolo unde nu exista)

ASIGURAREA SERVICIILOR :
SERVICII DE CAZARE SI DE SERVIRE A MESEI
Cazarea se va face în camere double şi single, iar sala de mese trebuie sa aiba minim 50 locuri, cu respectarea condiţiilor minimale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea
Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice, cu modificările şi completările ulterioare, H.G.709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice şi
reglementarea legala pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice.Unitatile de cazare si servire a mesei trebuie sa detina Certificat de Clasificare eliberat de

Ministerul de Resort al fiecarei tari. Ofertantul are obligatia de a prezenta declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca rezervarea a fost facuta dupa data publicarii documentatiei pe site-ul
federatiei sau documente justificative (corespondenta prin email, adrese etc) din care sa reiasa istoricul rezervarii.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condiţii minime obligatorii:
asigurarea apei calde şi reci non-stop;
asigurarea incalzirii corespunzatoare a spatiilor de cazare si de servire a mesei;
fiecare camera va avea grup sanitar propriu, inclusiv duş;
instalaţiile sanitare şi electrice în stare foarte bună de funcţionare;
dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare;
asigurarea curăţeniei zilnice în camere si restaurant;
schimbarea lenjeriei in fiecare zi;
schimbarea prosoapelor zilnica
Wi - fi gratuit
spatiile de cazare si de servire a mesei vor fi în bună stare, respectiv: camerele vor fi aerisite, cu pereţi fără urme de mucegai, igrasie, umezeală, etc

• spaţiile de cazare vor îndeplini absolut toate condiţiile aferente clasificaţiei turistice menţionate în Certificatul de clasificare a spaţiilor de cazare şi Fişa de încadrare nominală a spaţiilor de cazare pe
categorii.
• sala de conferinte dotata cu 50 de scaune, cu video proiector, ecrane de proiectie si flip-chart, capacitate minim 50 de locuri
• Transport gratuit de la Aeroportul Antalya la Hotel si retur in datele de 02 si 12 decembrie 2020.
• Transport gratuit de la Hotel la antrenament si retur, conform programul de antrenament ce va fi stabilit ( minim 2 antrenamente pe zi - pe toata perioada cazarii)
• Apa plata , la toate mesele si toate antrenamentele - pe toata perioada cazarii, pentru toate cele 60 de persoane
• Serviciu de Spalatorie gratuit, de 2 ori pe zi.
• Acces la teren de iarba cu nocturna in proximitatea hotelului conform programului de antrenament ( minim 2 antrenamente pe zi de maxim 1.30 minute/antrenament - pe toata perioada cazarii) Terenul
trebuie sa aiba lungimea de 100 m si minim 68 m latime. Mentenanta zilnica a terenului pentru a putea fi utilizat in conditii propice pe toata durata perioadei in care echipa noastra este cazata. Echipamente
pentru antrenament specifice sportului de contact rugby : 15 perne contact, 8 saci de placaj si un jug de impins pentru antrenamentul specific al gramezii ordonate.
• Sala de forta capacitate de 40 de persoane, cu urmatoarea dotare minima : 4 aparate rowing, 4 benzi alergare, 4 aparate eliptice, benzi elastice, 6 platforme genoflexiuni cu bara si discuri olimpice.
Discuri olimpice pentru fiecare platforma in parte 4x10kg, 4x15kg, 4x20kg, 4x25kg. Gantere greutati : de la 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30kg,35kg, 40kg, 45kg,50kg,55kg si 60kg . Minim 4 banci impins culcat
si aparate multifunctionale pentru biceps, triceps, trapez, lombar si biceps femoral, lada sarituri ( jump box) x2 , acces sala judo, 4 saltele gimnastica, 4 swiss ball, 4 biciclete spinning. In cazul in care ,
datorita unui climat nefavorabil , nu se poate face accesul pe terenul de iarba, se va pune la dispozitie o sala acoperita de cel putin marimea si inaltimea unui teren de baschet in acelasi complex / baza
sportive.

