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Nr. 2337/22.11.2021

INVITATIE DE PARTICIPARE
Clubul Sportiv Rapid Bucuresti vă invită să depuneti oferta în scopul atribuirii contractului ce
are ca obiect prestarea serviciilor de proiectare şi execuţia lucrărilor de climatizare aferente
obiectivului de „Climatizare Sala Polivalenta Rapid” cod CPV 45331200-8.
Valoare estimata : 450 000 lei fara TVA
1. Denumirea: Clubul Sportiv Rapid Bucuresti;
2. Cod de înregistrare fiscală:;
3. Adresa: Calea Giulesti, Nr 18, sectorul 6, Bucuresti, Romania;
4. Telefon: 021.317.01.01;
5. Fax: 021.317.01.00
6. E-mail: achizitii@csrapid.ro;
7. Pagina de internet: www.clubulrapid.ro
8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii : achizitie directa conform art 7
din Legea 98/2016 ;
9. Sursa de finanţare a contractului: buget;
10. Tipul contractului: contract de prestari „servicii de proiectare şi execuţia lucrărilor de
climatizare”
11. Locul prestarii serviciilor: serviciile vor fi prestate in locatia mentionata de Clubul Sportiv
Rapid Bucuresti;
12. Cod de clasificare CPV: 45331200-8. Servicii de lucrari si proiectare
13. Caracteristicile minimale si obligatorii: Conform anuntului de participare si anexele
acestuia
14. Durata contractului: de la semnare: 30 de zile.
15. Informaţii şi clarificări: eventualele clarificări (informaţii) suplimentare pot fi obtinute la:
achizitii@csrapid.ro;
16. Data limită pentru depunerea ofertei 26.11.2021 ora 1200;
17. Adresa la care trebuie trimisa/ transmisa oferta: sediul Clubului Sportiv Rapid Bucuresti
din Calea Giulesti, nr. 18, sectorul 6, Bucuresti, Romania;
18. Limba de redactare a ofertei: romană;
19. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: reprezentanţi împuterniciţi ai
ofertantului, cu imputernicire si copie BI/ CI/ Pasaport;
20. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 26.11.2021, ora 12..30, la sediul Clubului Sportiv
Rapid Bucuresti din Calea Giulesti, nr. 18, sectorul 6, Bucuresti, Romania;
21. Modalităţile principale de finanţare şi de plata şi/sau referirile la prevederile care le
reglementează: Plata se face prin virament bancar in contul furnizorului. Factura emisa de catre
prestator va contine raport de activitate sau grafic de prezenta;
22. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină ofertă valabilă: 30 zile de la data
depunerii ofertei;

Clubul sportiv Rapid Bucureşti
Instituție publică în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Calea Giuleşti nr. 18, sector 6, Bucureşti, România
Tel: (+4) 021 317 01 01 | Fax: (+4) 021 317 01 00
Web: www.clubsportivrapid.ro | E-mail: secretariat@csrapid.ro
Registru sportiv MTS nr. B/A1/00048/2001 | Cod fiscal 4420651

23. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: Oferta
financiară se exprimă lei sau în euro (caz in care se va mentiona cursul bnr euro - lei din ziua
la care se intocmeste propunerea financiara). Oferta nu va conţine TVA;
24. Valoarea estimata lei (cu TVA inclus).
25. Propunerea tehnica
a. Ofertantii au obligatia de a întocmi propunerea tehnica astfel încât sa permita identificarea
facila a corespondentei cu specificatiile din caietul de sarcini (punctual si in concordanta cu
cerintele acestuia), in asa fel incat sa se furnizeze toate informatiile necesare pentru evaluare
(descrieri detaliate).
Propunerea tehnica va fi elaborata avandu-se in vedere ca pentru evaluarea ofertei se va folosi
criteriul de atribuire: “oferta cu cel mai scazut pret” cu indeplinirea obligatorie a cerintelor
minimale si obligatorii din caietul de sarcini.
Se vor prezenta documente doveditoare care sa ateste cele solicitate in caietul de sarcini.
26. Propunerea financiara
a. Prezentarea propunerii financiare se va face în conformitate cu precizarile minimale si
obligatorii din caietul de sarcini.
b. Se va completa obligatoriu valoarea totala conform formularului de oferta .
c. Contractul se va încheia în lei.
d. Este obligatoriu a se oferta toate serviciile solicitate, in cadrul lotului pentru care se depune
oferta, in caz contrar, autoritatea contractanta va considera oferta financiara ca fiind
neconforma.
Observatii:
a. Plata serviciilor prestate se efectueaza în lei, prin ordin de plata.
b. Pretul serviciilor trebuie sa cuprinda toate costurile.
c. Pretul inclus în propunerea financiara va include toate taxele, impozitele si contributiile
legale de orice natura în legatura cu obiectul contractului.
27. In sustinerea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale se vor depune:
a.certificatul de inregistrare, in copie si un certificat constator din care sa reiasa tipul de
activitate conform clasificarii CAEN, ce trebuie sa corespunda cu obiectul contractului prezent.
b.personalul cu experienta cerut in caietul de sarcini precum si cv-ul acestuia,
c.Formularul nr. 3: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164 din Legea
nr. 98/2016
d.Formularul nr. 4: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.165 din Legea
nr. 98/2016
e.Formularul nr. 5: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea
nr. 98/2016
f.Formularul nr. 6: Declaratie privind privind evitarea conflictului de interese, conform art 5960 din Legea nr 98/2016 ;
g.Formularul nr. 7: Formularul de oferta –servicii . Oferta financiară se exprimă lei .Oferta nu
va conţine TVA; ;
h. DECLARAŢIE privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social
si al relatiilor de muncă
j.Propunerea tehnica elaborata in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini
k. Formularul nr.1: Scrisoare de inaintare cu nr. de inregistrare
Oferta (inclusiv anexa la aceasta si documentele doveditoare) vor fi înaintate într-un plic
(colet) sigilat, având înscrise urmatoarele:
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a) adresa Autoritatii Contractante;
b) denumirea contractului pentru care se depune oferta (servicii lucrari .......;
c) precizarea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTEA SEDINTEI DE DESCHIDERE A
OFERTELOR, DATA ...., ORA ....”.
d) numele/denumirea Ofertantului. Oferta se depune într-un singur exemplar, ORIGINAL
Cu stimă,

Director ,
Valy Caciuriac

CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de achizitie publica
Proiectare si executie lucrări de climatizare la obiectivul „ Sala Polivalenta Rapid
Bucuresti ”
Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele conditii tehnico -organizatorice pe care trebuie
sa le indeplineasca potentialul proiectant si executant al lucrarilor.
1. DATE GENERALE:
1.1 Denumirea autoritatii contractante: CLUB SPORTIV RAPID BUCURESTI
Cod fiscal: 4420651
Adresa: Calea Giulesti, Nr.18, Sector 6, Bucuresti.
1.2 Tip contract: Contract de lucrari
1.3 Denumire contract: Proiectare si executie lucrări climatizare la obiectibul „Sala Polivalenta
Rapid Bucuresti”
1.4 Amplasament: – Bucuresti, Calea Giulesti, Nr.18, Sector 6.
1.5 Faza: Proiectare + Executie lucrari
1.6 Valoare estimata:
Cheltuieli pt. Amenajarea terenului,
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inclusiv dezafectarea agregatelor existente

10.000,00 lei

Proiect tehnic

18.000,00 lei

Verificare proiect

3.000,00 lei

Investitie de baza

415.000,00 lei

Asistenta tehnica pr.

4.000,00 lei

TOTAL (fără TVA) =

450.000,00 lei

1.7 Ordonator de credite: Bugetul de stat
1.8 Persoana juridica achizitoare: Club Sportiv Rapid Bucuresti
2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Contractul are ca obiect prestarea serviciilor de proiectare şi execuţia lucrărilor de climatizare
aferente obiectivului de „Climatizare Sala Polivalenta Rapid” cod CPV 45331200-8, conform
tabelului de mai jos:
Nr
1

2

3
4

5

Descriere Produse /Servicii
Dezafectare instalatii si agregate tip
rooftop existente
Livrare, montaj si punere in functiune
agregat de climatize tip rooftop,
functionand in pompa de caldura, debit de
aer vehiculat app 17.000m3/h din care
5.100m3/h aer proaspat. Disponibil de
presiune 350Pa, capacitate de incalzire
electrica app 90Kw, capacitate de racire
DX 110Kw. Agregatul va fi complet
automatizat si va avea panou de comanda
la interior. Dimensiuni maxime Lxlxh
(mm): 3300x2500x2200, Greutate maxima
1200kG
Livrare si montaj suport montaj agregat de
climatizare tip rooftop
Livrare si montaj cabluri de conectare
agregat de climatizare tip rootop in
panourile de comanda
Livrare si montaj tubulatura din tabla
zincata cu izolatie din vata minerala /
Armaflex sau similar si placate cu folie de
protectie impotriva intemperiilor

UM

Cant

Buc

4,00

Buc

2,00

Buc

2,00

Set

2,00

Mp

120,00
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6

Proiect tehnic

Buc

1,00

NOTA: Furnizorul va asigura toate utilajele necesare dezafectarii instalatiilor existente si
instalarii agregatelor noi: macara, nacela, schele, etc
3. DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului este de 1 luna
Executia lucrarilor- executantul se obligă sa execute lucrarile, după cum urmează:
Termenul maxim pentru execuția lucrarilor este de 1 luna.
Proiectare- durata de elaborare a documentațiilor este de 1 saptamana de la data inceperii
lucrarilor.
Perioada de garantie acordata: minim 24 de luni de la recepția la terminarea lucrarilor.
4. DESCRIERE SUCCINTA
Proiectare:
Durata de elaborare a documentațiilor este de maxim 1 saptamana de la incepera lucrarilor de
proiectare . Documentațiile se vor întocmi cu respectarea prevederilor legislative in vigoare,
raportate la specificul investitiei care face obiectul proiectarii, standardelor, normativelor si
reglementarilor tehnice naționale și europene aplicabile în vigoare:
- Proiect tehnic + verificare proiect conform cerințelor beneficiarului si asistenta tehnica din
partea proiectantului.
Proiectantul are obligația de a răspunde solicitării Autorității Contractante privind prezența
acestuia în șantier, ori de câte ori situația o impune și ori de câte ori primește o solicitare scrisă
sau sub orice altă formă de comunicare. Orice modificare adusă din motive obiective
proiectului va fi făcută prin Dispoziție de șantier.

Executie lucrari:
Durata de executie a lucrarilor este de maxim 3 saptamani, de la predarea si receptionarea
documentatiilor sus-mentionate, a proiectului tehnic si dupa emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor.
Perioada de garantie de buna executie este de minim 24 luni de la data receptiei la terminarea
lucrarilor.
Amplasamentul este situat în Bucuresti, Str. Calea Giulesti, nr. 18, sector 4 Bucuresti.
Lucrările ce se propun a se realiza se incadreaza in categoria D, de importanta redusa.
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Executia lucrarilor se va face pe baza proiectului tehnic verificat si aprobat de catre verificatori
de proiect atestati, in conformitate cu normele si normativele tehnice in vigoare si cu
respectarea standardelor de calitate sub supravegherea persoanelor desemnate sa verifice
calitatea lucrarilor.
Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza doar materiale noi, în strictă conformitate cu caietele
de sarcini aparținând proiectului tehnic si a normelor si normativelor Uniunii Europene. Atunci
când se impune testarea unor materiale, numărul și alegerea eșantioanelor pentru testare,
procedura de testare și cerințele vor fi cele din standardele în vigoare. Aceste obligații revin
potențialului antreprenor și toate costurile privind eșantioanele, transportul lor la laborator și
testarea se consideră incluse în prețurile unitare, astfel încât nu vor fi plătite separat. După
adjudecarea contractului, pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul nu are voie să
înlocuiască materialele/ echipamentele sau producătorii specificați în ofertă fără un motiv
întemeiat și fără acordul Autoritatii Contractante (Beneficiarului)

5. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
La elaborarea ofertelor se va tine cont de prevederile Documentatiei de atribuire (Caiet de
sarcini, SF, Formulare model).
Limba proiectului este Limba Romana
5.1 PROPUNEREA TEHNICA
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea
cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în Caietul de sarcini.

de

către

Ofertanti

a

tuturor

Propunerea Tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele si ca
propunerea tehnica prezentata indeplineste intru totul aceste specificatii. De asemenea,
propunerea tehnica trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca, in caz de atribuire,
Ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente pentru a asigura proiectarea si
executia lucrarilor oferite, cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare.
Se va prezenta structura echipei propuse (cu nominalizarea persoanelor si a poziţiei acestora in
echipa) pentru realizarea obiectului contractului, din care sa rezulte ca este asigurat personalul
necesar si obligatoriu in vederea realizarii lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, ţinând
cont de toate specialităţile proiectului si având in vedere prevederile legale in vigoare
Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii
pentru lucrari si servicii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.
Din structura echipei propuse vor face parte minim urmatorul personal:
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- 1 șef de șantier, inginer sau subinginer, specializarea instalatii pentru constructii civile si
industriale.
- 1 Responsabil Tehnic cu Execuția în domeniul Instalații termice și de ventilație/climatizare
aferente construcțiilor.
- 1 responsabil cu calitatea (C.Q.);
Pentru persoanele de mai sus se va prezenta:
- CV;
- copii ale diplomelor, certificatelor profesionale si autorizatiilor obtinute si mentionate in CV;
Orice modificare in componenta echipei, ulterioara contractarii, va fi comunicata
beneficiarului, operatorul avand obligatia sa pastreze echipa cu calificarile impuse prin
prezenta documentatie.
Pe toata perioada lucrarilor se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca, in
vigoare in Romania, adaptate la normele si reglementarile Uniunii Europene.
Se va prezenta:
- Metodologia de execuție a lucrarilor
- Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice ce vor fi detinute, indiferent de
modalitatea juridica de detinere a acestora, ulterior atribuirii contractului;
- Declaratie pe propria raspundere prin care atesta faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de
obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin
legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau
prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate
pe parcursul executarii contractului de achizitie
- Graficul privind planificarea serviciilor de proiectare și asistenta tehnica din partea
proiectantului si a execuției lucrărilor în concordanță cu termenele de realizare precizate
5.2 PROPUNEREA FINANCIARĂ
In Oferta financiară Antreprenorul va detalia costurile pentru elaborarea proiectului tehnic.
Propunerea financiara va cuprinde:
a) Formularul de oferta.
B) Lista de utilaje echipamente si dotari, inclusiv fisele tehnice aferente.
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, orice costuri legate de:
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- execuția categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantități, întocmirea instrucțiunilor de
întreținere și exploatare
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului
natural după finalizarea lucrărilor
- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în opera a materialelor și echipamentelor
necesare funcționarii obiectului contractului, conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini.
Propunerea financiara trebuie sa fie calculata si prezentata in LEI fara TVA, iar la final se va
mentiona si valoarea cu TVA. Nu se poate oferi discount de catre ofertant. Pretul ofertei din
formularul de oferta trebuie sa acopere serviciile si lucrarile descrise in Documentele Ofertei.
Nu este acceptata ofertarea numai pentru o parte din servicii si lucrari. Platile in baza acestui
contract vor fi efectuate in lei.
Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile
solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul
contractului de executie de lucrari. Propunerea financiara va fi evaluata luandu-se in
considerare pretul total (fara TVA) Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din
punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei.

\
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Formularul nr. 1
Operatorul economic
___________________
(denumire / sediu )

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre ________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ______ din ______________, privind
atribuirea
contractului
_____________________________________
(denumirea
contractului de achizitie publica),
noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic)
va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Pachetul/plicul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un
numar de ______copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii ............................
Ofertant,
........................................................
(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila)
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Formularul nr. 2
Operator economic
..........................
(denumirea)
IMPUTERNICIRE
Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul
în ……………………………..(adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul
Comerţului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………,
în calitate de ……………………………….,
Imputernicim
prin
prezenta
pe
Dl/Dna………………….……,
domiciliat
în
……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP
…………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia
de ………………………………………………, să ne reprezinte la negocierea fara publicara
prealabila a unui anunt de participare de atribuire ….........................(se va completa cu
denumirea obiectivului), organizată de...................în scopul atribuirii contractului.
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu
participarea la prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul
desfăşurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice
decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publica.
Data completarii ............................
Ofertant,
........................................................
(denumire)
reprezentată legal prin_____________________
(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila)
(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite)
..............................................
Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei
împuternicite
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Formular nr. 3
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea
operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului la procedura pentru achiziţia de .............................................., cod
CPV ......................................................., organizată de .................................................. , declar
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art.
164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările
şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 1013 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere
a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului,
prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,
...............................
(semnătură autorizată)
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Formular nr. 4
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului la procedura pentru achiziţia de .............................................., cod
CPV ......................................................., organizată de .................................................. declar
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că:
Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general conoslidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie
administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care
respectivul operator economic este înfiinţat.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
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Operator economic
...........................................
(denumirea/numele)

Formular nr. 5

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016
Subsemnatul......................................................................................reprezentant
împuternicit al ...................................………… (denumirea operatorului economic), in calitate
de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, la procedura pentru atribuirea
contractului ……………………………………., organizată de ................................................,
declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 din
Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice, respectiv;
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente
prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie
a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză,
iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a
condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte
măsuri mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i
reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau
al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea
anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor
transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de
excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii
sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al
autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate
care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind
excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia
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sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator
economic.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
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Formular nr. 6
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 59 şi art. 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea
operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului la procedura pentru achiziţia de .................................................., cod
CPV ......................................................., organizată de .................................................. declar
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că:
Nu mă aflu în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese cu autoritatea
contactantă prevăzuta la art. 59, respectiv art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
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.........................................
nr. 7
(denumire/oferte ofertant)

Formular

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestam
.......................................................................................................................................... pentru
suma de ....................................., (suma în litere şi în cifre) lei exclusiv TVA, la care se adaugă
TVA în valoare de ................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem serviciile
cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în
conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în
litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în
litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de
atribuire.
5. Precizăm că (se bifează opţiunea corespunzătoare):
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice
ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Formular nr. 8
DECLARAŢIE
privind respectarea reglementărilor obligatorii
în domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă
Subsemnatul(a) .............................................................. împuternicit/reprezentant legal
al …………………………………..................... (numele operatorului economic) declar pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei
am ţinut cont de obligatiile din domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă, conform
legislatiei în vigoare.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice sau fizice să furnizeze informatii reprezentanţilor autorizaţi ai Clubului
Sportiv Municipal Bucuresti cu adresa in Calea Vitan nr. 242 , sector 3 , Bucuresti cu privire
la orice aspect referitor la respectarea de către noi a obligaiilor din domeniile mediului, social
si al relatiilor de muncă.
Data completării ………/………………….
Semnez ……………….. (nume si semnătură) în calitate de ……………………, legal
autorizat să semnez oferta pentru si în numele …………………………………………...
(denumirea/numele operatorului economic participant la licitatie)

