
ORASUL TAU. ECHI PA TA.˘,

Nr. 10831/14.02.2019                                                                                                         Aprob 

                    Director General Adjunct  

                        

INVITATIE DE PARTICIPARE 

 

Clubul Sportiv Municipal Bucuresti organizeaza procedura simplificata proprie in vederea achizitionarii  

“servicii servire masa ”, in cadrul procedurii de achizitie care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii 

specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea 98/2016 nr. 05/02.08.2018 . 

Invitam toti operatorii economici interesati, care corespund cerintelor solicitate prin documentatia de 

atribuire, sa transmita oferta la sediul nostru din Calea Vitan 242 , sector 3 , Bucuresti sau pe email 

achizitii@csmbucuresti.ro  

Denumirea: Clubul Sportiv Municipal Bucuresti; 

Cod de înregistrare fiscală: 22389856; 

Adresa: Calea Vitan nr. 242, et. 1, sectorul 3, Bucuresti, Romania; 

Telefon:021.313.66.33;Fax:021.317.42.48;E-mail:achizitii@csmbucuresti.ro; 

Pagina de internet: www.csmbucuresti.ro 

Denumirea serviciilor : 55300000-3 -Servicii de restaurant şi de servire a mâncării. 

1. Procedura se va finaliza prin incheierea unui contract/comanda. 

2. Termenul limita de depunere a ofertelor: 21.02.2019 , ora 12.00 

3. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 21.02.2019, incepand ora 14.00 , la sediul Clubului Sportiv 

Municipal Bucuresti din Calea Vitan nr. 242, et. 1, sectorul 3, Bucuresti, Romania 

4. Adresa la care se transmit ofertele: Calea Vitan nr. 242, et. 1, sectorul 3, Bucuresti, Romania - cu 

toate documentele de la punctul 13 semnate si stampilate de conducatorul institutiei , 

5. Limba in care trebuie redactate ofertele: limba romana ; 

6. Sursa de finanţare a contractului: bugetul local ; 

7. Justificarea achizitiei – conform referate necesitate nr. 16553/11.02.2019 si anexa acestuia intocmita 

de compartimentul Handbal ; 

8. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile , respectiv pana la data de 22.03.2019 ; 

9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/contract, in conditiile respectarii cerintelor minime din 

caietul de sarcini. 

10. Informaţii şi clarificări: eventualele clarificări (informaţii) suplimentare pot fi obtinute la: 

achizitii@csmbucuresti.ro ; 

11. Valoarea estimata este de : 

- Lot 1 - 22000  lei cu TVA inclus (110 lei/pers x 200 pers ) pentru servicii servirea mesei meci 

international handbal  din data de 23.02.2019 ; 

- Garantia de participare: nu se solicita. 

12. In sustinerea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale se vor depune: 

- certificatul de inregistrare, in copie, din care sa reiasa tipul de activitate conform clasificarii CAEN, ce 

trebuie sa corespunda cu obiectul contractului prezent. 

- Autorizatia de functionare sau un alt document echivalent; 

- Declaratie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 - Formularul nr. 

3; 

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute  la art. 165 din Legea nr. 98/2016 - Formularul 

nr. 4 ; 
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- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute  la art. 167 din Legea nr. 98/2016 - Formularul 

nr. 5 ; 

- Declaraţie  privind evitarea conflictului de interese, conform art 59-60 din Legea nr 98/2016

Formularul nr. 6 ; 

- Formularul nr. 7: Formularul de oferta –servicii  - Oferta financiară se exprimă lei . 

- Propunere tehnica . 

Oferta nu va conţine TVA . 

 

Contestatiile privind procedura de atribuire a contractului ce fac obiectul prezentei invitatii de 

participare se vor solutiona de catre instanta competenta. 

 

Oferta (inclusiv anexa la aceasta si documentele doveditoare) vor fi transmise  pe email 

achizitii@csmbucuresti.ro pana la 21.02.2019 , ora 12.00. 

 

 

Persoana de contact: Geanny Stanescu    , tel. +40729154425,  email geanny.stanescu@csmbucuresti.ro   

 

 

 

 

Intocmit,  

Resp. Achiz. Publice  
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Nr. 10831/14.02.2019 

 

                                                                                                                                            Aprob 

                    Director General Adjunct  

 

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 zilele de 23.02.2019 la locatia  Sala 

Polivalenta Bucuresti ,  nainte, in timpul si dupa meciurilor internationale handbal  , pentru un numar de 200 

persoane .  . 

 

2. CERINȚE PRIVIND CARACTERISTICILE SERVICIILOR (CERINȚE TEHNICE) 

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. 

3. 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. 

 

4. INFORMAȚII PRIVIND PROPUNERILE FINANCIARE, MODUL DE PREZENTARE A ACESTORA 

ȘI CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. 

 

TARIFELE NU VOR PUTEA FI DEPASITE IN NICIO SITUATIE PE TOATA DURATA CONTRACTULUI.  

Tarifele vor fi exprimate in LEI.  
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Anexat lista cu produse propuse . 

 

 

   Aperitive Reci: 

Tartine cu somon fume si crema de branza  - 1 buc/pers 

Vol au Vent cu legume china si susan  - 2 buc/ pers 

 Selectie de Branzeturi   - 70gr/pers 

Mix de Legume fresh – 70gr/pers 

Mini salata de cruditati cu nuci- 1 buc/ pers 

Rulada de pui  – 70gr/pers 

Rulada  de spanac , somon fume si spuma de branza -50gr/pers 

Frito misto  – 75gr / pers 

Frigarui  rosii cherry si bocconcini – 2 buc/pers 

Blini  cu salata de ciuperci -2buc/pers 

Crostini cu avocado rosii chery si crema de ricotta – 1buc/pers 

 

    Mancare Calda: 

Crispy de pui  – 100gr/pers 

Cotlete de berbecut  - 75g/pers 

Muschiulet de porc in crusta de ierburi   – 70 gr/pers 

 

Legume Grill – 100gr/ pers 

Cartofi  steack - 100gr/pers 

Meniul include : paine si vesela de unica folosinta 

 Desert: 

Brownie – 75gr/pers 

Prajitura cu mere  – 75gr/pers 

 Mini Cheesecake -50gr/pers 

Fructe - 100gr/pers 

Selectie de mini prajituri 

 

Meniul include : paine si vesela de unica folosinta 

 

     

 Bautura: 

Vin alb/rose/rosu -250ml/pers 

Whisky -50ml/pers 

Vodka – 50ml/pers 

Coca-cola / Fanta / Sprite 

Cafea – 120ml/pers 

Santal – 150ml-pers 

 

 

                                                                       

Intocmit, 

Compartiment Handbal  
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Formularul nr. 3 
     Operator economic 

    …………………… 

    (denumirea/numele) 

Declaratie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute 

la art. 164 din Legea nr. 98/2016 

1.Subsemnatul(a) ........................................., reprezentant imputernicit al 

........................................................................................., în calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator la 

procedura de .........................................................  pentru achiziția de 

......................................................................................................................................, declar pe propria răspundere, 

sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 

situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice, 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. 18^1-18^5 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. 

    2. De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate 

faptei de fals în acte publice ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 

societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu face obiectul excluderii asa 

cum este acesta definit la art 164 alin(1) din Legea nr 98/2016. 

Subsemnatul(a) 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. 

Prezenta declarație este valabilă până la data de ………………… 

                                         (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

    Data completării …………………… 

Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, 

indiferent daca sunt ofertanti / lideri de asociatie sau asociati/tert sustinator.  

Operator economic, 

................................ 
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Formularul nr. 4 

      

    Operator economic 

    ………………………….. 

    (denumirea/numele) 

 

 

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute 

 la art. 165 din Legea nr. 98/2016 

 

 

 

 

Subsemnatul(a) ........................................., reprezentant legal  al .................................., în calitate de ofertant/ofertant 

asociat/tert sustinator la procedura de .........................................................  pentru achiziția de 

......................................................................................................................................, organizată de 

................................................ , 

declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice că: 

 

 Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, asa 

cum sunt definite de art 165 din Legea nr 98/2016  

 

Subsemnatul(a) 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. 

  

 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ....................................................................  

                                              (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

  

    Data completării …………………… 

 

 

Operator economic, 

................................ 

(semnatura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, 

indiferent daca sunt ofertanti / lideri de asociatie sau asociati/tert sustinator. 
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Formularul nr. 5 

Operator economic 

___________________ 

(denumirea/numele) 

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute 

 la art. 167 din Legea nr. 98/2016 

Subsemnatul(a) ........................................., reprezentant legal  al .................................. , în calitate de ofertant/ofertant 

asociat/tert sustinator la procedura de .........................................................  pentru achiziția de 

............................................................................................................................... ......., organizată de 

................................................ , 

declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice că: 

 Nu mă aflu în oricare din următoarele situații prevăzute la art. 167 alin (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv: 

   a) nu am 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) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 

    c) nu am comis o abatere profesională gravă care sa imi 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) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură 

cu procedura în cauză; 

    e) nu mă aflu 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) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce ar fi condus la o distorsionare a concurenţei, 

iar această situaţie sa nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

    g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi 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 sa fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni 

comparabile; 

    h) nu mă fac 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 am 

prezentat aceste informaţii sau nu sunt  în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

    i) nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin informaţii 

confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau am furnizat din 

neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind 

excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. 

Subsemnatul(a) 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. 

  

 Data completării …………………… 

Operator economic, 

................................ 

(semnatura autorizată ) 

     Prezenta declaraţie este valabilă până la data de __________________________   

                                    (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, 

indiferent daca sunt Ofertanti /Ofertant asociat /tert sustinator. 

 

Operator economic 
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___________________                                                                                                                    Formular nr. 6 

(denumirea/numele) 

 

DECLARATIE 

privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016 

privind conflictul de interese 

             Subsemnatul(a).................................................. (numele operatorului economic persoana juridica,atributia in 

cadrul procedurii  ), în calitate de ofertant la procedura de .........................  pentru achizitia de...................................,    

(denumirea podusului si codul CPV), la data de .............. , organizata de .................................... ( numele autoritatii 

contractante), in temeiul art.59 si 60 din Legea 98/2016 declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in 

declaratii si a excluderii din procedura de atribuire urmatoarele : 

- nu am drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organele de conducere sau de supervizare ai societatii 

comerciale si/sau actionarii ori asociatii acesteia, nu sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv si 

nu ma aflu în relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante. 

-nu sunt implicat in relatii comerciale ,astfel  cum sunt prevazute la art.60,alin 1,lit.d si e din Legea 98/2016,cu 

persoane ce detin functii de decizie in cadrul Clubului Sportiv Municipal Bucuresti .. 

-nu am nici un interes personal,financiar,economic sau de alta natura in procesul de verificare/evaluare al ofertelor si 

nici nu am drept membrii in prezenta verificare/evaluare, persoane care sa fie sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul 

al doilea inclusiv(art.60.alin 1,litera a,b si c din Legea 98/2016). 

            Subsemnatul.................................................. declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor 

interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe pasrcursul derularii procedurii de atribuire a contractului 

de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati  castigatori,pe parcursul derularii contractului de achizitie 

publica.   

            De asemenea , declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,situatiilor si 

documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare. 

            Subsemnatul ……………………..autorizez prin prezenta orice institutie,societate comerciala,bancara,alte 

persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect 

tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 

Data completarii:                                                

                                                                            Operator economic, 

                                                                                               

                                      (semnatura autorizata Operator economic________________________ 

…………………………. 

(nume şi funcţie persoană autorizată) 

………………………………………. 

(semnatură persoană autorizată) 

 

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care candidatura/oferta este depusă de o asociere, 

precum şi de către fiecare dintre terţii susţinători şi/sau subcontractorii declaraţi, dacă este cazul. 
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OFERTANTUL                                                                                  Formularul nr. 7 

__________________ 

 (denumirea/numele) 

 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

 

Catre ......................................................................................................................... 

          (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

    Domnilor, 

 

    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............. (denumirea/numele 

ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, 

sa prestam ........................................................................................................ (denumirea serviciului), pentru suma de 

..................... (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia serviciilor, la care se adauga 

taxa pe valoarea adaugata in valoare de ...................... (suma in litere si in cifre). 

    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile din anexa la 

prezentul formular in ……………….luni, conform  graficului de timp  prezentat. 

    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in litere si cifre), respectiv 

pana la data de .................. (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte 

de expirarea perioadei de valabilitate. 

    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant 

intre noi. 

    5. Precizam ca: 

     □ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod 

clar "alternativa"; 

    □ nu depunem oferta alternativa. 

    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 

    6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim 

garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

    7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti 

primi. 

 

 

 

    Data ....../....../....... 

    . ....................., (semnatura), in calitate de ........................, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

........................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Model contract de prestari servicii 

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 MUNICIPAL BUCURESTI, cu sediul in str. Calea Victoriei, nr. 126, sectorul 1, etaj 2, 

Bucuresti, telefon: 021.313.66.33, fax: 021.317.42.48, cod fiscal 22389856, cont bancar numarul 

RO13TREZ7055010XXX004414 deschis la Trezoreria Sectorului 5, reprezentata prin Dna. Gabriela SZABO, având 

functia de Director General, in calitate de Achizitor, pe de o parte, 

şi  

……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic adresă 

................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare 

.................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) 

............................................................................... reprezentată prin 

.............................................................................................. (denumirea conducătorului), 

funcţia..................................... în calitate de prestator, pe de altă parte. 

 

2. Obiectul şi preţul contractului 

2.1. Prestatorul se obligă să presteze următoarele servicii...................................................... în perioada/perioadele 

(denumirea serviciilor şi cantităţile) convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

2.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de prestare 

................................ . (denumirea serviciilor) 

2.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către 

achizitor  este de ........... lei, din care T.V.A. ................ lei. 

 

3. Durata contractului 

3.1 Durata prezentului contract este de ......... zile, adică de la............................................până la ………..............., cu 

drept de prelungire prin act adiţional, cu acordul părţilor(daca acest lucru a fost prevazut in documentatia de atribuire) 

 

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 .............  

 

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 ca 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. 

  

6. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
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6.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci 

achizitorul are dreptul de a deduce din preţul serviciilor ramase de prestat, 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. Valoarea penalităţilor se 

constituie venit al achizitorului. 

6.2 - În cazul în care Achizitorul nu onorează  facturile în termenul prevăzut la art. 8.3, prestatorul are dreptul de a 

calcula dobânzi penalizatoare, după cum urmează: 

- nivelul dobânzii legale penalizatoare este cel  prevăzut la art. 3 alin. 2^1 din Ordonanta Guvernului nr. 

13/2011 cu modificările si completările ulterioare; 

- dobânzile se datorează si se calculează asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 

prima zi după expirarea perioadei prevăzută la art. 8.3; 

- valoarea totală a dobânzilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al prrstatorului .  

6.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către prestator , 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 expres de grad IV.  

6.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, 

fără nicio compensaţie, dacă: 

 a) - prestatorul dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune 

sau despăgubire pentru prestator . In acest caz, prestatorul 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 prestatorul nu a respectat de maximum 3 ori prestarea 

serviciului asa cum a fost ofertat. 

 

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 (Referate de necesitate, Note, Note justificative, etc.). 

 

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. Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-

o perioada stabilita, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii 

prestarii serviciilor. 

10.3. Daca pe parcurusul indeplinirii contractului Prestatorul nu respecta perioadele stabilite de prestare, acesta are 

obligatia de a motiva si notifica in scris acest lucru in timp util, Achizitorului. Modificarea datei de prestare se face 

numai cu acordul Achizitorului. 
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10.4. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in 

indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului. 

10.5. 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 excepția situațiilor în care Primăria Municipiului 

București întârzie sau reduce finanțarea activităților clubului iar clubul va putea modifica unilateral data achitării 

venitului. 

 

11. Subcontractantii 

11.1. Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia contracte cu 

subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 

11.2. Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul. 

11.3. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. 

Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea pretului contractului. 

 

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. – În realizarea obiectului prezentului contract, Prestatorul consideră că toate datele/informaţiile/documentele 

care i-au fost puse la dispoziţie de către Achizitor sunt recunoscute de către conducătorul unităţii şi/sau de către 

persoanele în drept având funcţii de decizie care au aprobat respectivele documente, chiar dacă acestea nu au toate 

vizele din partea persoanelor de execuţie, conform propriului circuit intern al documentelor. Răspunderea pentru lipsa 

vizelor aplicabile revine Achizitorului şi/sau persoanelor în drept care le-au întocmit, vizat şi/sau, după caz, aprobat. 

12.4. – 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 înlăuntrul 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);  

12.5. – 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 

Contractul inceteaza: 

13.1. Prin ajungerea la termen; 

13.2. Prin acordul partilor; 

13.3. Prin rezilierea unilaterala de oricare intre parti in baza unei notificari scrise, cu cel putin 30 de zile inainte de 

data incetarii. 

 

14. Forţa majoră 
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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. 

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. 

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. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

16.2 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 azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte.  

 

 

Achizitor,         Prestator,  

(semnături autorizate)      (semnături autorizate) 

Clubul Sportiv Municipal Bucuresti     .............................. 

LS         LS 

 

 


