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INVITATIE DE PARTICIPARE
Clubul Sportiv Rapid Bucuresti vă invită să depuneti oferta în scopul atribuirii
contractului/contractelor pentru prestarea de “servicii de paza – obiectiv fix si evenimente
sportive” cod CPV 79713000-5 pentru Serviciul Administrativ si sectii sportive Handbal, Baschet,
Volei, Polo, in cadrul procedurii simplificate proprii, Acordul cadru va fi incheiat cu un singur
ofertant declarat castigator pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 pentru un numar estimat de
110 de meciuri cu diferite grade de risc (scazut, mediu, ridicat) si 4 posturi paza obiectiv fix
24h/24h de ore si unul mobil, valoarea totala estimata maximala acord cadru fiind de 712 800 lei
plus TVA servicii paza posturi fixe si unul mobil, iar pentru servicii paza evenimente sportive
152.250 leiu plus TVA, totalul maximal al acordului cadru fiind de 865.050 plus TVA.
* Posturile fixe se vor pune in obiectiv de catre Prestator doar cu solicitarea scrisa a C.S. Rapid in
functie de necesitatile autoritatii contractante.
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.csrapid.ro;
8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii : achizitie conform procedura
simplificata proprie ;
9. Sursa de finanţare a contractului: buget;
10. Tipul contractului: contract de prestari „servicii paza”
11. Locul prestarii serviciilor: serviciile vor fi prestate in locatia mentionata de Clubul Sportiv
Rapid Bucuresti;
12. Cod de clasificare CPV: 79713000-5 Servicii de pază;
13. Caracteristicile minimale si obligatorii: Conform invitatiei de participare si anexele acesteia.
14. Durata contractului si valoarea estimata a acestuia 01.01.2022 – 31.12.2022
Determinare costuri maximale subsecvente
- Meciuri cu Risc Scazut 80 de meciuri x 3 ore/eveniment x 10 ag/maxim (exista minim) x 35
lei plus TVA/agent= 84000 plus TVA (maxim)
- Meciuri cu Risc Mediu = 30 de meciuri x 3 ore/eveniment x 15 ag/maxim (exista minim) x 35
lei plus TVA/agent= 47.250 lei plus TVA (maxim)
- Meciuri cu Risc Ridicat = 10 de meciuri x 3 ore/eveniment x 20 ag/maxim (exista minim) x 35
lei plus TVA/agent= 21.000 lei plus TVA (maxim)
- post fix 24 ore/zi x 30 zile x 16.50 lei/ora/agent + TVA = 11880 lei plus TVA maximal
5 posturi paza x 30 zile x 16.50 lei/agent/ora + TVA = 59400 plus TVA//luna x 12 luni = 712 800
lei plus TVA

5. Informaţii şi clarificări: eventualele clarificări (informaţii) suplimentare pot fi obtinute la:
achizitii@csrapid.ro;
16. Data limită pentru depunerea ofertei 13.12.2021 ora 1300;
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: 13.12.2021, ora 15.00, 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;
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 1,029,409.50 (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, din care sa reiasa tipul de activitate conform clasificarii
CAEN, ce trebuie sa corespunda cu obiectul contractului prezent.
-Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, raportați la data limită de depunere a ofertelor
din care sa rezulte că a prestat servicii similare a cărui/căror valoare cumulata a fost de minimum
1.000.000 lei, fără TVA
Documentele justificative: prezentarea de copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care leau îndeplinit, certificate de predare-primire, recomandari, procese-verbale de receptie, certificari
buna executie, certificate constatatoare emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau
de clientul beneficiar.
Declaratie referitoare la utilaje, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune
operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Se solicita
prezentarea documentelor justificative pentru detinerea a cel putin 4 autoturisme de interventie in
caz de necesitate, precum si documente pentru cel putin 2 caini de paza.
b. alte documente/imputernicire reprezentant
c.certificat/atestat/care sa indeplineasca cerintele din caietul de sarcini , unde este cazul ;
d. Declaratie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 Formularul nr. 1;
e. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 Formularul nr. 2 ;
f. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 Formularul nr. 3 ;
g. Declaraţie privind evitarea conflictului de interese, conform art 59-60 din Legea nr 98/2016
Formularul nr. 4;
h..Formularul nr. 7: Formularul de oferta –servicii . Oferta financiară se exprimă lei .Oferta nu va
conţine TVA; ;
i. 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:
a) adresa Autoritatii Contractante;
b) denumirea contractului pentru care se depune oferta (servicii privind servicii de paza .......;
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
Conditii minimale pentru ofertanti:
1.Paza va fi asigurata de societati specializate in serviciul de paza si protectie avand ca obiect de
activitati paza obiectivului, bunurilor sau valorilor, in conditii de maxima siguranta a acestora,
precum si protectia umana.
2.Societatile de paza ofertante trebuie sa fie constituite si sa functioneaze potrivit legislatiei in
vigoare, avandu-se in vedere faptul ca prestarea serviciilor solicitate este rezervata unei anumite
profesii in confirmitate cu dispozitiile legii nr. 333/2003.
3.Detine si prezinta licenta pentru activitatea de paza, eliberata de IGP cu avizul SRI, conform legii
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu toate
modificarile ulterioare.
4.Organizarea, planificarea, conducerea, controlul si garantarea activitatii de paza de catre
personalul propriu in colaborare cu un reprezentant al beneficiarului.
5.Respectarea prevederilor legale a normelor de protectiea muncii, PSI si protectia mediului.
Clauze contractuale obligatorii:
Acordare de sprijin in intocmirea planului de paza/locatia in cauza. Obiectivul este situat in Bucuresti,
Cal. Giulesti, nr. 18, sector 6, se afla in proprietatea beneficiarului si nu este in litigiu si nici nu face
obiectul vreunei ipoteci.
Obiectivul este format din birouri, sala de sport, stadion de fotbal, teren de sport si parcare auto.
Obiectivul se invecineaza la:
Nord- C.F.R. Triaj Bucuresti;
Sud- Cal. Giulesti
Vest-Teatrul de comedie pentru copii;

Est-Cartier Giulesti (blocuri de locuinte).
In obiectiv sunt programate antrenamente si competitii sportive, unde numarul de persoane difera de
la o activitate la alta. Pe timpul desfasurarii competitiilor sportive unde au acces si spectatorii se va
intocmi un alt contract de paza, pe baza de comanda. Ofertantul castigator al procedurii ce face
obiectul prezentului Caiet de Sarcini nu are atributiuni de asigurare a pazei si securitatii evenimentelor
sportive (meciuri de fotbal) organizate de Fotbal Club Rapid.
Dispozitivul de paza:
Obiectul contractului de servicii de paza: asigurarea a 5 (cinci) posturi de paza neinarmate cu
regim permanent 24h/24h, luni-duminica, inclusiv in zilele de sarbatoare legala. Atributiile fiecarui
post de paza se vor stabili tinand cont de consemnul general si particular, de reglementarile interne
ale beneficiarului, in scopul asigurarii pazei obiectivului, a bunurilor si protectia persoanelor din
incinta stadionului.
Prin serviciile de pază se asigură:
- paza împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;
- paza împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de
pagube materiale;
- furnizarea către autoritățile competente și beneficiarului a informațiilor legate de incidentele
apărute în timpul activității de pază, în condițiile legii;
- acordarea de sprijin în caz de calamități, incendii, atacuri teroriste, etc;
- asigurarea ordinii și liniștii publice în interiorul obiectivului;
- la solicitarea autoritatii contractante, consultanță în vederea întocmirii planului de pază;
- elaborarea de proceduri de pază specifice fiecărui obiectiv în parte;
- asigurarea unui program de prevenire și combatere a potențialelor riscuri de accidente (prim
ajutor), comitere de infracțiuni, acte de violență; etc;
- preîntâmpinarea desfășurării activităților comerciale neautorizate;
Cerinte tehnice minime
Conducătorul societății de pază și personalul de pază, angajat al societății specializate de pază trebuie
să fi dobândit dreptul de a presta serviciile prevăzute de lege conform licenței acordate de
Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informații. Se
prezinta avizul favorabil al conducatorului societatii.
Prestatorul răspunde de executarea corectă a atributiilor de serviciu de către agenții de pază
desemnati, precum și de pregătirea și specializarea acestora.
Pentru indeplinirea serviciului de pază prestatorul va utiliza numai personal care să facă fată oricăror
situații ce ar putea aduce atingere integrității persoanelor și bunurilor din obiectivul aflat sub pază și
protecție. Nu se acceptă distribuirea în posturi la acest obiectiv a persoanelor aflate în prag de
pensionare sau cu dizabilități fizice (care, prin natura situației lor, nu ar putea face față unor
evenimente deosebite).
Agenții de pază sunt obligați să aibă un comportament civilizat și respectuos cu personalul.
vizitatorii, colaboratorii, etc.
Agenții de pază sunt obligați să cunoască și să respecte îndatoririle ce le revin, fiind direct
răspunzători pentru paza și integritatea obiectivului, bunurilor și valorilor încredințate, prin

respectarea întocmai a Planului de pază, întocmit si aprobat de ambele parti și de către Secția de
Poliție București.
Responsabilitățile și obligațiile agenților de paza in timpul desfasurarii serviciilor de pază:
- să poarte uniforma tip adecvată sezonului;
- să fie dotat cu ecusoane de identificare, uniforma inscripționata cu însemnul societății
- să nu părăsească obiectivul fără aprobarea sefului de obiectiv sau tură și fără a fi înlocuit;
- să aibă în permanență o ținută decentă;
- să permită accesul Poliției, pompierilor sau altor forțe de intervenție în caz de forță majoră stabilite
de comun acord cu beneficiarul;
- să păzească și să apere în permanentă obiectivul încredințat; folosind, după caz, orice procedeu de
acțiune în scopul descoperirii și reținerii temporare a persoanelor suspecte de acțiuni infractionale,
teroriste, turbulente sau sunt date in consemn;
- să anunțe, prin statie sau telefon mobil, șeful de obiectiv sau tură despre orice eveniment apărut în
timpul serviciului său;
- să primeasca și să predea serviciul de pază conform regulamentului postului;
- să predea postul de paza la terminarea serviciului pe bază de proces verbal, fiind obligat să prezinte
schimbului următor toate evenimentele deosebite apărute în timpul executării serviciului;
- să ia primele măsuri, în caz de incendiu, după caz, de stingere sau de a anunta pompierii, să anunțe
șeful de obiectiv sau tură și persoana împuternicită de către beneficiar pentru astfel de cazuri;
-să respecte, cu strictele, de protecția muncii și cele de PSI,
- să asigure liniștea și ordinea publică din perimetrul încredințat intervenind politicos, dar ferm pentru
aplanarea oricărui conflict, luând măsurile care se impun;
- să asigure protecția informatiilor în conformitate cu legislația specifică în vigoare și cu normele
interne vizând protectia informațiilor clasificate.
În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:
a) să păzească locurile și punctele vulnerabile din perimetrul interior și exterior al obiectivului,
așa cum este delimitat în Planul de Pază, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă
prejudicii unități lor păzite;
b) să păzească obiectivul, bunurile și valorile nominalizate în planul de pază și să asigure integritatea
acestora;
c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile
interne;
d) să verifice, prin scanare, codul QR al Certificatului de vaccinare Covid-19 persoanelor
vizitatoare/angajațiilor ( dacă va fi cazul) ;
e) să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni
sau alte fapte în obiectivul păzit; pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele
proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să oprească și să predea poliției pe făptuitor, bunurile sau
valorile care fac obiectul infracțiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori
paza lor, întocmind totodată un process verbal pentru luarea acestor măsuri;

f)
să anunte de indata seful său ierarhic și conducerea unitătii beneficiare despre producerea
oricărui eveniment în timpul executării serviciului și despre măsurile luate;
g) în caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanțe
chimice, la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă
pagubei sa aducă de îndată la cunoștința celor în drept asemenea evenimente și să ia primele masuri
pentru limitarea consecințelor evenimentului:
h)
în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a
valorilor, sa sesizeze pompierii și să anunțe conducerea unitătii și poliția;
i) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a valorilor caz de
dezastre;
j) să sesizeze poliția în legătura cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității și să și
dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliției pentru prinderea infractorilor;
k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare si de protecție;
l)
să poarte uniformă cu însemnele distinctive si dotarile specific serviciului de paza numai în
timpul serviciului: baston de cauciuc/tonfa, spray lacrimogen, lanterna, statie emisie-receptie/telefon
mobil;
m) să nu se prezinte la serviciu sub influenta băuturilor alcoolice și nici să nu consume astfel de
băuturi în timpul serviciului;
n) să nu absenteze fără motive temeinice și fără să anunțe în prealabi conducerea unității despre
aceasta;
o) să execute întocmai dispozițiile șefilor ierarhici. cu excepția celor vădit nelegale, și să fie
respectuos în raporturile de serviciu;
p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum și orice alte
sarcini care i-au fost încredințate potrivit planului de pază;
q) să respecte consemnul general și particular al postului.
ALTE CERINȚE
Prestatorul trebuie să asigure paza obiectivului conform planului de pază. Prestatorul va ajuta
beneficiarul la întocmirea și depunerea planului de pază, în vederea avizării acestuia de către organele
abilitate.
Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu programul de
prestare convenit. Prestatorul este obligat să respecte condițiile impuse de legislația în vigoare privind
paza obiectivelor. În situatia în care prestatorul este sancționat în mod repetat, în conditiile legii,
achizitorul va denunța unilateral contractul.
In situația sustragerii de bunuri din unitate și în urma cercetărilor efectuate de organele de poliție,
dacă se constată vinovăția agenților de pază, prejudiciul va fi recuperat de la prestator, în conformitate
cu legislația în vigoare.
Prestatorul trebuie să desemneze un șef de obiectiv care să asigure relationarea permanenta cu
beneficiarul serviciilor de pază și să dispuna măsuri de eficientizare a serviciului prestat, precum și
sa efectueze controlul personalului din subordine.
Principalele responsabilități ale persoanei propuse pentru a ocupa această poziție sunt
urmatoarelemenține relația cu beneficiarii serviciilor furnizate.

dispune măsuri de eficientizare a serviciilor prestate.
se asigură că sunt îndeplinite criteriile de securitate în aria sa de competență.
ia măsuri pentru înlocuirea personalului din subordine în cazul în care acesta este în concediul de
odihnă, concediu medicali precum și în situatiile cand este în imposibilitate de a își îndeplini
atributiile;
Astfel persoana propusă pentru a ocupa pozitia de șef de obiectiv trebuie să dețină următoarea
calificare:
- deținerea de competențe aferente poziției pentru care este propus, dovedite prin prezentarea unei
diplome/certificat de absolvire obținut pe parcursul profesional ca șef obiectiv recunoscută cel puțin
la nivel național. Șeful de obiectiv trebuie să aibă experiență de minim 5 ani conform
diplomei/certificatului.
Verificarea modului de efectuare a serviciului de pază se realizează zilnic, cel puțin o dată pe schimb,
de către personalul cu atribuții de control anume desemnat consemnându-se despre aceasta în
registrul de control. Șeful de obiectiv, după caz, execută instruirea agenților de pază cu prevederile
consemnelor generale și particulare și răspunde de modul de executare a serviciului de către acestia.
Propunerea tehnică se va întocmi astfel incât acesta să corespundă în totalitate cerințelor Caietului
de sarcini și va conține un comentariu articol cu articol a specificațiilor conținute în caietul de sarcini.
-

Prestatorul va nominaliza o persoana care se obliga sa se asigure ca personalul de paza va fi prezent
la obiectiv si ca isi exercita in mod activ obligatia de paza si supraveghere si isi respecta toate
obligatiile in conditiile si la termenele stabilite prin contract sau comanda. Prestatorul va lua masuri
imediate de remediere a neajunsurilor constatate.
Prestatorul raspunde in conditiile codului civil pentru pagubele cauzate beneficiarului din culpa
dovedita a angajatiilor proprii.
Prestatorul va lua masuri impotriva prepusilor sai pentru orice fapte sau omisiuni de natura sa
influenteze negativ indeplinirea atributiilor agentilor de paza. Prestatorul garanteaza ca niciun agent
nu va parasi postul si ca nu se va afla sub influenta alcoolului sau stupefiantelor pe durata serviciului
si nici nu va aduce si/sau avea bauturi alcoolice asupra lui in post/timpul serviciului.
Parasirea repetata de catre agentii de paza a posturilor pe timpul serviciului de paza sau nerespectarea
interdictiilor privind bauturile alcoolice si stupefiantele, precum si incalcarea repetata a consemnelor
particulare si generale constituie incalcare grava a a obligatiilor contractuale de catre prestator si
indreptateste beneficiarul la denuntarea unilaterala si imediata a contractului incheiat.
Instruirea personalului de paza revine prestatorului precum si raspunderea care rezulta din
nerespectarea prevederilor legale.
Va suporta sanctiunile aplicate pentru culpa propie, in urma controalelor organelor abilitate.
Va realiza controlul si accesul persoanelor in dispozitivele de paza. Prestatorul se face vinovat daca
persoanele controlate intra cu obiecte interzise pe stadione/sali de sport sau la alte evenimente
sportive.
Obligatiile minimale ale agentilor de paza vor fi stabilite de catre prestator, cum ar fi echipamentul,
dotarile, etc.

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)

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 împuternicit
Formular nr. 1
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 99/2016, 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. 10-13
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.
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)
Formular nr. 2
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)

)

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. 10-13
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.
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)

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)

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 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)

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)

.........................................
(denumire/oferte ofertant)

Formular nr. 7

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)

Anexa la formularul de oferta
Oferta de pret
Servicii Paza

Denumire servicii

Servicii Paza
Meciuri Risc scazut
Servicii Paza
Meciuri Risc scazut
Servicii Paza
Meciuri Risc
Ridicat
Paza Obiective
FIXE

Numar
meciuri/
*ore

Nr. Agenti/3
ore/eveniment

Tarif fara
TVA lei
/pers

80

Min 6 Max 10

......

30

Min 11 Max
15
Min 16 Max
20

......

5 agenti /30
zile/luna

Tarif fara
TVA lei
/pers/ora

10

*24 ore

TOTAL
*tarifele includ toate taxele (TVA, etc.)

Tarif
-In lei-

Total
inclusiv
taxe
-in lei-

Tarif
-In lei-

Total
inclusiv
taxe
-in lei-

-

se va specifica cota legala de TVA .............................

TOTAL OFERTA = ............................ lei fara TVA .

Prezenta oferta este valabila pana la data de --------------------------.
Data ....../....../.......
. ....................., (semnatura), in calitate de ........................, legal autorizat sa semnez oferta pentru
si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)

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)

`

