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Nr. 2147/21.07.2022
Aprob,
Director
Bogdan VASILIU

INVITATIE DE PARTICIPARE

Clubul Sportiv Rapid Bucuresti organizeaza procedura simplificata proprie in vederea
achizitionarii “servicii servire masa”, in cadrul procedurii de achizitie care are ca obiect
servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea 98/2016.
“Pragul achzitiei Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 (Art. 4 din Directiva 2014/24/UE) Lit.
d) Servicii sociale și alte servicii specifice 3 636 150 lei”
Invitam toti operatorii economici interesati, care corespund cerintelor solicitate prin
documentatia de atribuire, sa transmita oferta la sediul nostru din Calea Giulesti, Nr 18, Sector
6, registratura.
Denumirea: Clubul Sportiv Rapid Bucuresti;
Cod de înregistrare fiscală: 4420651
Adresa: Calea Giulesti, nr. 18, sectorul 6, Bucuresti, Romania;
E-mail: achizitii@csrapid.ro;
Pagina de internet: www.clubulrapid.ro
Denumirea serviciilor : Servicii de restaurant şi de servire a mâncării.
COD CPV -55300000-3
1. Procedura se va finaliza prin incheierea unui contract de prestari servicii si va avea
posibilitatea de prelungire/suplimentare prin act aditional, in functie de bugetul disponibil
in primele 4 luni din anul bugetar 2023.
2. Termenul limita de depunere a ofertelor: 27.07.2022, ora 11.00.
3. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: : 27.07.2022, incepand ora 12.00 , la sediul Clubului
Sportiv Rapid Bucuresti, din Calea Giulesti, nr 18, sector 6, Bucuresti, Romania
4. Adresa la care se transmit ofertele: Calea Giulesti, nr 18, sector 6, in plic - cu toate
documentele de la punctul 13 semnate de conducatorul institutiei.
5. Limba in care trebuie redactate ofertele: limba romana ;
6. Sursa de finanţare a contractului: buget ;
7. Justificarea achizitiei – conform referatelor de necesitate intocmite de
sectiile/compartimentele beneficiare;
8. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile , respectiv pana la data de 27.08.2022;
9. Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate – pret, in conditiile respectarii cerintelor
minime din caietul de sarcini.
10. Informaţii şi clarificări: eventualele clarificări (informaţii) suplimentare pot fi obtinute la
achizitii@csrapid.ro pana la data de 26.07.2022 ;
11. Valoarea estimata totala pentru cele 5 luni este de : 2,127,287.50 lei fara TVA; Cu TVA –
2,318,743.375.
Valoare estimata /luna/TVA : 265 de sportivi x (64.22 lei/sportiv/TVA) x 25 zile/luna =
425 457.50 lei fara TVA
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Algoritm de calcul

Denumire
Factor Descriere
Evaluare
Algoritm
de
calcul:
1. Componenta
Punctajul
se
acorda
astfel:
Financiara
a) Pentru cel mai scazut
dintre preturi se acorda
punctajul maxim alocat; b)
Pentru celelalte preturi
ofertate punctajul P(n) se
calculeaza proportional,
astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret ofertat) x
punctaj maxim alocat.
Algoritm de calcul:
2. Componenta
Tehnica Distanta Punctajul se acorda astfel:
Fata de Calea a Pentru cea mai apropiata
locatie ca si amplasament
Giulesti Nr 18.
fata de Calea Giulesti nr
18, conform Google Maps,
se acorda punctajul maxim
b Pentru celelalte locatii
punctajul
D(n)
se
calculeaza proportional,
astfel: D(n) = (Distanta cea
mai aproape de Calea
Giulesti Nr 18, cf Google
Maps/Distanta ofertata x
punctaj maxim alocat

Pondere
40%

Punctaj maxim total 40
puncte

60%

Punctaj maxim total 60
puncte

Punctajul total obtinut va fi determinat dupa cum urmeaza:
Punctajul acordat pentru factorul de evaluare 1 Pretul Ofertei (Maximum 40 puncte)
+ Punctajul Acordat pentru factorul de evaluare 2 Componenta Tehnica (Maximum 60
puncte).
Clasamentul Ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total.
Pe baza calcului de mai sus, Ofertantul cu cel mai mare punctaj total va fi declarant
castigator. In cazul in care dupa aplicarea criteriului de atribuire doua oferte prezinta
punctaj egal, in vederea departajarii acestora, AC va alege oferta cu cel mai mare
punctaj obtinut in cadrul Factorului de Evaluare – Componenta Tehnica.

Valoarea estimata a furnizarii serviciilor pentru perioada 01.08.2022-31.12.2022 cu drept de
prelungire.
2. Garantia de participare: nu se solicita.
13. In sustinerea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale se vor depune:
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- certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. din care sa reiasa autorizat codul CAEN specific
prezentului contract;
- certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc) din care să reiasă lipsa datoriilor restante,
valabile la momentul prezentării acestora cand se va semna contractual cu Ofertantul declarant
castigator;
- Declaratie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 Formularul nr. 1;
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 Formularul nr. 2 ;
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 Formularul nr. 3 ;
- Declaraţie privind evitarea conflictului de interese, conform art 59-60 din Legea nr 98/2016
Formularul nr. 4;
- Formularul de oferta –servicii - Formularul nr. 6
- Propunerea tehnica va fi prezentata incat sa detalieze si sa demonstreze modul de indeplinire
al tuturor cerintelor caietului de sarcini. Oricare oferta care nu indeplineste in mod
corespunzator cerintele caietului de sarcini, va fi declarata neconforma. Operatorii economici
vor prezenta si o declaratie pe proprie raspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că,
la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile privind
protectia muncii care sunt în vigoare în Romania, precum si că le va respecta în vederea
implementarii contractului ;
- Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social si al
relatiilor de muncă- Formularul nr. 7
Oferta nu va conţine TVA. Se va specifica cota legala pentru TVA.
Oferta (inclusiv anexa la aceasta si documentele doveditoare) vor fi depuse într-un plic (colet)
sigilat, având înscrise urmatoarele:
a) adresa Autoritatii Contractante;
b) denumirea contractului pentru care se depune oferta (servicii masa...).;
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

Contestatiile privind procedura de atribuire a contractului ce fac obiectul prezentei invitatii de
participare se vor solutiona de catre instanta competenta.

Intocmit,
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CAIET DE SARCINI
procedura simplificata proprie in vederea achizitionarii “ servicii servire masa”

1. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE
Autoritatea contractantă vizează achiziționarea “servicii servire masa ”, pentru perioada
01.08.2022 – 31.12.2022, cu drept de prelungire pe inca 4 luni calendaristice in functie de
bugetul pentru 2023.
Autoritatea contractantă va încheia un contract cu operatorul economic, care a depus o oferta
admisibila si a castigat punctajul maxim dupa criteriul de evaluare “cel mai bun raport calitatecost”.
2. CERINȚE
TEHNICE)

PRIVIND

CARACTERISTICILE

SERVICIILOR

(CERINȚE

Operatorii economici (ofertanții) vor asigura cu operativitate, eficiență și în mod sustenabil din
punct de vedere financiar, servicii de bună calitate, conform documentației de atribuire și
conform nevoilor autorității contractante.
Operatorul economic va elabora propunerea tehnica si financiara astfel incat aceasta sa respecte
in totalitate cerintele prevazute in Documentatia de atribuire pusa la dispozitie de autoritatea
contractanta.
3. INFORMAȚII PRIVIND PROPUNERILE FINANCIARE,
PREZENTARE A ACESTORA ȘI CRITERIUL DE ATRIBUIRE

MODUL

DE

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Autoritatea contractantă va încheia contractul cu un singur operator economic, a carui oferta
este declarata admisibila.
Prin ofertele financiare, agenții economici își vor asuma :
➢ Tariful masa ( mic dejun , pranz si cina ) , conform modelului “anexa oferta financiara”.
Tariful va include toate taxele ( TVA, taxe, etc....)
TARIFELE NU VOR PUTEA FI DEPASITE IN NICIO SITUATIE PE TOATA
DURATA CONTRACTULUI.
Tarifele vor fi exprimate in LEI.
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Cerinte obligatorii din caietul de sarcini
Furnizorul de servicii – mese calde zilnice, se obliga sa asigure:
Prepararea meniurilor/servirea meselor se va face in locatia din Bucuresti a
Ofertantului – Prestator;
Mese calde, zilnice (mic dejun, pranz si cina) pentru un numar de 265 de sportivi ai
Clubului Sportiv Rapid Bucuresti de la sectiile atletism, box, judo, karate, kempo, lupte,
handbal, polo, baschet, volei.
Ofertantii vor da o declaratie pe propria raspundere ca pot servi masa pentru 150 de persoane
concomitet. Acest aspect poate fi inspectat de o comisie numita de catre CS Rapid, in oricare
moment al derularii contractului.
Locatia restaurantului trebuie sa fie in Sectorul 6, cat mai aprope ca distanta de Stadionul
Rapid din Calea Giulesti Nr 18.
Meniuri constand in preparate calde, proaspete, apa, va fi stabilit la inceputul fiecarei luni, de
catre staful tehnic al echipelor si poate varia in functie de solicitarile acestora;
Echipamentele necesare servirii meselor calde, vesela aferenta, pahare pentru apa, servetele,
etc);
Logistica adecvata servirii preparatelor calde, proaspete;
Preparate destinate sportivilor de performanta, conform meniurilor comandate;
furnizorul de servicii (operatorul economic) are urmatoarele obligatii minime si va fi direct
responsabil de prepararea si servitul preparatelor:
Sa poata efectua la cererea beneficiarului, livrari de tip catering (pachete), conform comenzilor,
catre sportivii care efectueaza deplasari pentru sustinerea competitiilor, la punctele de plecare
Sala Rapid, sau la alta locatie din Bucuresti, indicata de catre Autoritatea Contractanta), pe
cheltuiala sa;
Sa fie flexibil, sa aiba disponibilitate in a servi meniul conform programului, la orele solicitate
de catre staful tehnic (in functie de modificarile care intervin in programul de pregatire fizica
si cel competitional al echipelor);
Prepararea va fi efectuata de catre personalul furnizorului si va fi servita sportivilor cu
respectarea normelor de prevenire a raspandirii virusului Sars Cov 2 stabilite prin normele
legale (in vigoare si actualizarile ulterioare) cu privire la activitatile de preparare, servire si
consum al produselor alimentare in spatii special amenajate, astfel ca preparatele nu vor fi
lasate la Receptie, la intrarea in dormitoarele sportivilor sau in alte spatii considerate
neadecvate;
Avand in vedere conditiile de servire a meselor in cadrul restaurantelor si unitatilor
alimentare, in aceasta perioada (pandemie Sars Cov 2), a restrictiilor impuse de autoritati,
Furnizorul de Servicii:


Va efectua triajul observațional al angajaților la intrarea în unitatea de alimentație,
conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne
nr. 874/ 81/ 2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului
epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu
virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă și nepermiterea accesului la locul de
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muncă a personalului care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse,
strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
va asigurara dispozitive și produse biocide avizate de Comisia Națională pentru
Produse Biocide, igienizarea și dezinfecția cu substanțe biocide avizate a tuturor
spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate pentru recepția,
depozitarea, prepararea, gătirea și servirea alimentelor, curățarea zonelor unde sunt
servite alimentele către consumatorul final, a grupurilor sanitare utilizate de personalul
lucrător din cadrul unităților de alimentație publică și a celor utilizate de clienți;
Va revizui circuitelor funcționale de producție și livrare, acolo unde este necesar, astfel
încât să se respecte măsurile de protecție sanitară pentru a împiedica posibila infecție
cu virusul SARS-CoV-2 a personalului lucrător, dar care să nu afecteze siguranța
alimentelor;
Va asigurara distanțarea fizica în rândul angajaților, iar, în cazul în care spațiile de
preparare a alimentelor îngreunează menținerea măsurilor de distanțare, trebuie să fie
instituite măsuri alternative de protecție a lucrătorilor (limitarea numărului de lucrători
angajați în același timp la o zonă de preparare a alimentelor, distanțarea stațiilor de
lucru, organizarea personalului în grupuri de lucru pentru a reduce interacțiunile dintre
grupuri, asigurarea echipamentului de protecție); în locurile în care amplasarea
echipamentelor de producție nu permite distanțarea fizică, dotarea angajaților cu
echipamente de protecție precum măști, viziere, combinezoane și realizarea de
proceduri repetate de igienizare și dezinfecție;
Va crește frecvența operațiunilor de curățenie și dezinfecție cu produse biocide avizate,
pe bază de proceduri documentate, a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor și
ustensilelor utilizate pentru recepția, depozitarea, prepararea, gătirea și servirea
alimentelor, sălilor/ zonelor unde sunt servite alimentele, a grupurilor sanitare din
cadrul unității de alimentație;
Se va asigura că la intrarea în spațiul amenajat și la grupurile sanitare există dispozitive
cu produse biocide avizate, necesare dezinfectării mâinilor, precum si covorașe
dezinfectante;
Va dispune de spatiu astfel incat sa se asigure că normele de distanțare fizică sunt
aplicate în mod eficient, cu condiția respectării unei distanțe de 1,5 m între persoane;
Va dezinfecta periodic suprafetele atinse frecvent: mese, scaune, clanțele ușilor de
acces, balustradele, intrerupatoare, etc;

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

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. 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.
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. 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)
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Operator economic

Formular nr. 3

...........................................
(denumirea/numele)
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.
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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. 4
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)

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

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

Formular nr. 6

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 executăm:
.......................................................................................................................................... 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 lucrările
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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Anexa la formularul de oferta
Oferta de pret
Servicii masa

Denumire servicii

Numar
Nr. zile
max pers /
zi

Tarif fara Tarif
TVA
lei -In lei/pers/zi

Servicii masa

265

64.22 de lei / =nr.
Max
tarif
Pers . x nr.
maximal
Zile x Tarif
fara TVA lei
/pers

Total

x

25 zile/luna

Total
inclusiv
taxe
-in lei=nr. Pers . x
nr. Zile x
Tarif fara
TVA
lei
/pers
x
valoare
TVA

x

*tarifele includ toate taxele (TVA, etc.)
- 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)
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Formular nr. 7
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)
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Model Contract de prestari servicii masa
nr.______________data_______________

Preambul
Prin acordul de voinţă al părţilor contractante, având în vedere temeiul Legii nr. 98/ 2016
privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. 395/2016 privind
normele metodologice de aplicare a Legii 98/2016, s-a încheiat prezentul contract de prestări
servicii.
1. Părţile contractante
între
CLUBUL SPORTIV RAPID BUCURESTI reprezentat de domnul Bogdan VASILIU
având functia de Director General, in calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi
.................... persoana juridica romana cu sediul in ............., .............., Str. ............ Cont
..................deschis la ................., reprezentata prin ................, in calitate de Prestator, pe de altă
parte.
2. Obiectul şi preţul contractului
2.1. Prestatorul se obligă să presteze următoarele servicii de masa pentru ................................
în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract:
- servicii masa .................
2.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de prestare in cuantum de .................... lei cu TVA inclus (..... persoane x ...........
lei/zi x ...... zile), platibil pentru serviciile prestate conform graficelor aprobate.
3. Durata contractului
3.1 Durata prezentului contract este de la data ............................... ,
3.2 Orice modificare privind numar de persoane se va face prin act aditional .
4. Obligaţiile principale ale Prestatorului
4.1. Prestatorul se obliga să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în
termenul convenit şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
4.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele şi performanţele stabilite şi în
conformitate cu legislaţia în vigoare privind serviciile de masa.
5. Obligaţiile principale ale Achizitorului
5.1. Achizitorul se obligă să plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.
5.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate in termen de 5 zile lucratoare de
la predarea catre Prestator a documentelor necesare conform clauzelor contractuale.
5.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul catre Prestator in termen de maxim 30 zile de la
receptia serviciilor in baza facturii emise de Prestator.
5.4. Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor.
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6. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
6.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul serviciilor ramase neachitate, ca
penalităţi, o sumă egală cu nivelul dobânzii legale penalizatoare, prevăzut la art. 3 alin. 2^1 din
Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 cu modificările si completările ulterioare, aplicată la preţul
contractului pentru fiecare zi de întârziere.
6.2 - În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 5.3,
furnizorul are dreptul de a calcula dobânzi penalizatoare, după cum urmează:
a) nivelul dobânzii legale penalizatoare este cel prevăzut la art. 3 alin. 2^1 din Ordonanta
Guvernului nr. 13/2011 cu modificările si completările ulterioare;
b) dobânzile se datorează si se calculează asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de
întârziere, începând cu prima zi după expirarea perioadei prevazuta la art.5.3;
6.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către furnizor, dă dreptul
achizitorului de a rezilia contractul de furnizare în mod unilateral şi de a pretinde plata de
daune-interese. Rezilierea operează pe deplin drept, prin notificarea transmisă recomandat, fără
intervenţia instanţelor şi fără îndeplinirea altor formalităţi, aceasta clauza reprezentând un pact
comisoriu .
6.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nicio compensaţie, dacă:
a) - furnizorul dă faliment, cu condiţia ca această incetare să nu prejudicieze sau să afecteze
dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului;
b) - de-a lungul derulării contractului, se constată că furnizorul nu a respectat o singura data
normele de calitate si igienice a produsului, stabilite la ofertare.
7. Alte responsabilitati ale Prestatorului
7.1. Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul
si promptitudinea cuvenita angajamentului asumat.
7.2. Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materiale, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract in masura in care
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau daca exista o solicitare specifica
din partea Achizitorului.
7.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in timp util. Totodata,
este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si
de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
8. Alte responsablitati ale Achizitorului
8.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/ sau informatii
pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului
9. Receptia si verificari
9.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din prezentul contract.
10. Inceperea, finalizarea, intarzieri, sistare
10.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil
de la incheierea contractului.
10.2. Modificarea, completarea si revocarea unor clauze prevazute de prezentul contract produc
efecte cu acordul dat in scris de cele doua parti, prin act aditional la prezentul contract, cu
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excepția situațiilor în care ordonatorul principal de credite întârzie sau reduce finanțarea
activităților clubului, iar clubul va putea modifica unilateral data achitării venitului.
11. Subcontractantii
11.1. Prestatorul nu are dreptul de a subcontracta parti din contract
12. Răspunderea contractuală.
12.1. – Părţile declară pe proprie răspundere că au deplină autoritate şi putere pentru a încheia
prezentul contract şi de a-şi asuma şi îndeplini obligaţiile ce decurg din acesta.
12.2. – Achizitorul îşi asumă în mod exclusiv răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea
şi legalitatea datelor/informaţiilor/documentelor puse la dispoziţia Prestatorului, în vederea
îndeplinirii prezentului contract.
12.3. – Răspunderea contractuală a Prestatorului nu poate fi invocată în următoarele cazuri:
a) datele/informaţiile/documentele necesare în vederea îndeplinirii prezentului contract nu sunt
puse la dispoziţia sa/sunt puse la dispoziţia sa cu întârziere de către Achizitor, adică în afara
termenelor legale prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă sau, în absenţa unor asemenea
termene, care sunt menţionate de către Prestator şi/sau, deşi sunt puse la dispoziţia
prestatorului înauntrul acestor termene, Prestatorul are la dispoziţie mai puţin de 5 (cinci) zile
lucrătoare până la împlinirea termenelor de realizare a serviciilor care fac obiectul prezentului
contract;
b) neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligaţiilor care revin Prestatorului
în conformitate cu prevederile prezentului contract se datorează oricăror motive imputabile
Achizitorului, altele decât cele prevăzute la lit. a);
12.4. – Prestatorul nu este răspunzător în locul Achizitorului în legătură cu orice consecinţă
care ar putea rezulta:
a) din nerespectarea/neaplicarea de către Achizitor a reglementărilor legale în vigoare în
domeniul sportiv şi/sau neefectuarea recepţiei serviciilor care fac obiectul prezentului contract,
inclusiv în cazul în care asemenea situatii sunt evidenţiate de Prestator ca urmare a prestării
respectivelor servicii;
b) în cazul în care datele/informaţiile/documentele prezentate de către Achizitor nu reflectă
activitatea reală sau completă a acestuia;
c) ca urmare a nedispunerii, ori a dispunerii de către Achizitor cu întârziere a măsurilor legale
care se impun în raport cu concluziile care rezultă în urma prestării serviciilor care fac obiectul
prezentului contract;
d) din legalitatea ori nelegalitatea operaţiunilor desfăşurate de către Achizitor în raport cu
serviciile prestate în conformitate obiectul prezentului contract.
13. Încetarea contractului
13.1Contractul inceteaza:
a) Prin ajungerea la termen;
b) Prin acordul partilor;
c) Prin rezilierea unilaterala de oricare intre parti in baza unei notificari scrise, cu cel putin
30 de zile inainte de data incetarii.
d) forta majora/caz fortuit
14. Forţa majoră
14.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
14.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
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14.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
14.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.F
14.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
15. Soluţionarea litigiilor
15.1. Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
15.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa
să se soluţioneze de către instanţa judecătorească competentă.
16. Comunicări
16.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
16.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
16.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail, cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
17. Legea aplicabilă contractului
17.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare la data de......................
egale ca valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte, fiecare conținând un număr de 5
(cinci) pagini .

Achizitor
CLUBUL SPORTIV RAPID BUCURESTI
.....................................................

Furnizor
..................................
Reprezentant legal,

