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AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
 

CAIET DE SARCINI 
 

Achiziție directă: Servicii hoteliere şi de transport pe cablu, pe pârtia de schi al 

participanţilor la stagiul de aplicaţii practice discipline sportive de iarnă - anul universitar 

2019 – 2020. 

 

 
1. INTRODUCERE 

Sunt prezentate indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât 

potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii 

contractante.  

 

2. SCURTĂ DESCRIERE 

Serviciile solicitate în caietul de sarcini sunt destinate pentru desfăşurare în bune condiţii a 

activității prevăzute în cadrul stagiului de aplicaţii practice discipline sportive de iarnă - anul 

universitar 2019 – 2020. 

 

3. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI  (SPECIFICAŢIILE  TEHNICE) 

N
Nr. 
crt 

Serviciul Nr. maxim 
de 
persoane 

Perioada 

1
1. 

Servicii hoteliere pentru stagiu de 
aplicaţii practice discipline 
sportive de iarnă 

100  09 februarie – 14 februarie 2020 (5 
nopţi) 

1
2. 

Transportul pe cablu pe pârtia de 
schi a participanţilor 

100  10 februarie – 14 februarie 2020 

 

Important 

Notă: facturarea serviciilor se face în funcţie de numărul de persoane participante efectiv 

la stagiu, care se va comunica furnizorului până cel târziu în data de 31.01.2020. 

4. CONDIŢII DE PRESTARE SERVICII 

Serviciile hoteliere vor conţine: 

1. Cazare 5 nopţi în camere cu două, trei şi patru locuri, pentru 100 persoane. 

2. Camerele din unitatea de cazare să aibă clasificarea 3 stele sau 3 margarete, acordată 

de autorităţile în drept.  
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3. Camerele să fie dotate cu televizor funcţional, Internet wireless gratuit. 

4. Masa va fi compusă din: mic dejun, prânz şi cină pentru 100 persoane, pentru 5 zile (se 

intră cu cina şi se iese cu prânz).  

Micul dejun în regim de bufet  suedez. 

Masa de prânz va include minim 4 feluri de mâncare (ciorbă/supă, felul principal, salată 

şi desert) - meniul se poate repeta cu o frecvenţă de minim 3 zile.  

Cina va include minim 2 feluri de mâncare (fel principal şi salată), meniul se poate repeta 

cu o frecvenţă de minim 3 zile. Apa plată va fi inclusă la toate mesele. 

Orele de servire a meselor se comunică de către cadrele didactice însoţitoare şefului de 

restaurant, cu o zi înainte pentru ziua următoare, şi se vor încadra în următorul interval orar: 

- mic dejun între 7.30 – 9.00 

- prânz între 13.00 – 14.30 

- cină între 19.00 – 20.30 

5. Sală de curs/conferinţe pentru 4 zile:  

- capacitate minimă de 100 persoane. 

- dotată cu: video proiector mobil, ecran proiecţie, flipchart cu hârtie şi markere sau white board cu 

markere, imprimantă conectată la PC cu posibilitatea imprimării în limita a 100 pagini, acces la 

internet. 

Sala de curs şi restaurantul trebuie să fie în incinta unităţii de cazare. 

 

Transportul pe cablu pe pârtia de schi / domeniul schiabil al participanţilor 

1. Asigură un număr de minim 20 urcări pe/zi/persoană sau abonament cu un număr 

nelimitat de urcări/zi/persoană. 

2. Instalaţia de transport pe cablu trebuie să deservească o pârtie de schi/snowboard 

omologată de autorităţile competente, cu o dificultate mică/medie şi o lungime de minim 

200 m, situată la o distanţă nu mai mare de 1000 m faţă de unitatea de cazare. 

3. În cazul în care, nu din vina prestatorului, instalaţia de transport pe cablu nu va fi 

funcţională  datorită unor împrejurări neprevăzute (condiţii meteo nefavorabile, defecţiune 

la sistemul de alimentare cu energie electrică, defecţiune tehnică, etc.), contravaloarea 

serviciului de transport pe cablu în ziua/zilele respective nu va fi facturată. 

 

5. INFORMAŢII PRIVIND CRITERIUL APLICAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE 
ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: “oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”.  

Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta care întruneşte 
punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul prevăzut mai jos. 
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Evaluarea ofertelor se bazează pe metoda punctelor de calitate. Metoda presupune alocarea 
a unui număr de puncte pentru fiecare factor de evaluare, conform tabelului de mai jos. Punctajul 
maxim acordat este de 100 puncte. 

În funcţie de facilităţile oferite (Servicii de recuperare - saună, bazin, echipament sportiv), în 

plus faţă de minimul solicitat, ofertanţii vor primi un bonus de maxim 20 de puncte. 

Nr. crt. Factori de evaluare Punctaj maxim alocat 

1.  Preţul ofertei 
 

50 

2.  Distanţa de la unitatea de cazare la staţia de îmbarcare a pârtiei 
de schi/snowboard/domeniului schiabil unde se asigură serviciul 
de transport pe cablu al participanţilor: 
 
- la baza pârtiei (0 - 99m) 
- între 100m – 499 m 
- între 500 m – 1000 m 

15 
 
 
 

15 
10 
5 

3.  Transport pe cablu: 
 
- telescaun/telegondolă/telecabină  
- teleschi 

15 
 

10 
5 

4.  Lungimea totală a pârtiei/ domeniului schiabil unde se asigură 
serviciul de transport pe cablu al participanţilor: 
 
- peste 1000 m 
- între 500 m- 999m 
- între 200m- 499m 

10 
 
 

10 
5 
2 

5.  Instalaţia de nocturnă funcţională minim 2ore/seară 
 

5 

6.  Posibilitate realizare zapadă artificială pe pârtia de 
schi/snowboard/domeniului schiabil unde se asigură serviciul de 
transport pe cablu al participanţilor: 

5 

7.  TOTAL:                  100 

 

  

1. Punctajul pentru factorul de evaluare "preţul ofertei" se acordã astfel: 

a) pentru cel mai scãzut dintre preţurile ofertelor se acordã punctajul maxim alocat factorului 

de evaluare respectiv; 

     b) pentru alt preţ decât cel prevãzut la lit. a) punctajul se acordã astfel: 

        Pn = (preţ minim/preţ n) x punctaj maxim alocat. 

 

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “Distanţa de la unitatea de cazare la staţia de 

îmbarcare” se acordã astfel: 
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a) pentru unitatea de cazare situată la o distanţă între 0 - 99m faţă de staţia de îmbarcare a 

pârtiei de schi/snowboard/domeniului schiabil unde se asigură serviciul de transport pe cablu al 

participanţilor, prevãzută în caietul de sarcini, se acordã punctajul maxim alocat factorului de 

evaluare, respectiv 15 puncte. 

 b) pentru unitatea de cazare situată la o distanţă între 100 - 499m faţă de staţia de îmbarcare 

a pârtiei de schi/snowboard/domeniului schiabil unde se asigură serviciul de transport pe cablu al 

participanţilor, prevãzută în caietul de sarcini, se acordã punctajul alocat factorului de evaluare, 

respectiv 10 puncte. 

 c) pentru unitatea de cazare situată la o distanţă între 500 - 1000m faţă de staţia de 

îmbarcare a pârtiei de schi/snowboard/domeniului schiabil unde se asigură serviciul de transport pe 

cablu al participanţilor, prevãzută în caietul de sarcini, se acordã punctajul alocat factorului de 

evaluare, respectiv 5 puncte. 

 

3. Punctajul pentru factorul de evaluare “Transport pe cablu” se acordă astfel: 

 a) pentru oferta care prevede serviciul de transport pe cablu 

telescaun/telegondolă/telecabină şi serviciul de transport pe cablu teleschi, prevãzută în caietul de 

sarcini, se acordã punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 15 puncte. 

b) pentru oferta care prevede serviciul de transport pe cablu 

telescaun/telegondolă/telecabină, prevãzută în caietul de sarcini, se acordã punctajul alocat 

factorului de evaluare, respectiv 10 puncte. 

c)       pentru oferta care prevede serviciul de transport pe cablu teleschi, prevãzută în caietul 

de sarcini, se acordã punctajul alocat factorului de evaluare, respectiv 5 puncte. 

4. Punctajul pentru factorul “Lungimea totală a pârtiei/ domeniului schiabil” se acordă astfel: 

a) pentru oferta în care lungimea totală a pârtiei/ domeniului schiabil unde se asigură 

serviciul de transport pe cablu al participanţilor este de peste 1000 m, prevãzută în caietul de 

sarcini, se acordã punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 10 puncte. 

b) pentru oferta în care lungimea totală a pârtiei/ domeniului schiabil unde se asigură 

serviciul de transport pe cablu al participanţilor este între 500 m- 999m, prevãzută în caietul de 

sarcini, se acordã punctajul alocat factorului de evaluare, respectiv 5 puncte. 

c) pentru oferta în care lungimea totală a pârtiei/ domeniului schiabil unde se asigură 

serviciul de transport pe cablu al participanţilor  este între 200m-499m, prevãzută în caietul de 

sarcini, se acordã punctajul alocat factorului de evaluare, respectiv 2 puncte. 

 5. Punctajul pentru factorul “Instalaţia de nocturnă funcţională minim 2 ore/seară” se acordă 

astfel: pentru oferta în care este prevăzută funcţionarea instalaţiei de nocturnă minim 2ore/seară, 

prevãzută în caietul de sarcini, se acordã punctajul alocat factorului de evaluare, respectiv 5 puncte. 
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6. Posibilitate realizare zapadă artificială pe pârtia de schi/snowboard/domeniului schiabil 

unde se asigură serviciul de transport pe cablu al participanţilor: pentru oferta în care este 

prevăzută realizarea de zăpadă artificială, prevãzută în caietul de sarcini, se acordã punctajul alocat 

factorului de evaluare, respectiv 5 puncte. 

 
Criterii Acordare Bonus  

Nr. crt. Factori de evaluare Punctaj maxim alocat 

1.  Servicii de recuperare - saună, bazin 10 

2.  50 Echipamente sportive  (format din schiuri/snowboarduri, 
clăpari/boots (mărimi de la 37 la 46), beţe. 

10 

3.  TOTAL:                 20 

 
Alte precizări: 

Plata  se va face după prestarea serviciilor pe baza următoarelor documente: 

i. factură fiscală în original; 

ii. proces verbal de recepţie întocmit de comisia de recepţie formată din cadrele didactice ce 

însoţesc participanţii, în prezenţa delegatului prestatorului; 

iii. Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la emiterea facturii.  

 

Întocmit, 

Lect. univ. dr. Sorin ŞIMON 


