
FISA DE DATE 

A PROCEDURII PROPRII ANEXA 2

PENTRU ATRIBUIREA SERVICIILOR DE RESTAURANT SI DE SERVIRE A 

MANCARII

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficială: CLUB SPORTIV MUNICIPAL ALEXANDRIA

Adresă: STRADA Alexandru-Ghica, zona 715A, cod postal 140057

Localitate: ALEXANDRIA, TELEORMAN

Ţara: ROMANIA

Persoana de contact: Rusu Florentina-Cosmina

E-mail: csmalexandri@gmail.com

CAIETUL DE SARCINI, DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE POT FI OBTINUTE DE LA 

:

Denumire oficială: CLUB SPORTIV MUNICIPAL ALEXANDRIA

Persoana de contact: Rusu Florentina-Cosmina

E-mail: cmsalexandria@gmail.com

OFERTELE TREBUIE DEPUSE/TRIMISE LA SEDIUL CLUB SPORTIV MUNICIPAL 

ALEXANDRIA, STRADA Alexandru-Ghica, zona 715A, cod postal 140057, 

ALEXANDRIA, TELEORMAN

In atentia: Rusu Florentina-Cosmina

E-mail: csmalexandria@gmail.com

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere 

a ofertelor/candidaturilor: 1

1.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA 

(ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Autoritate locala

Activitate: sport

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI

CONTRACTANTE NU

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI



II.1.1. DESCRIERE

Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea

contractanta : servicii de restaurant si de servire a mancarii

II.1.2.)Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de 

prestare a serviciilor Servicii

Locul principal de prestare: Alexandria, Teleorman

Codul NUTS: RO

II.1.3.)Anuntul implica - Acord cadru/contracte subsecvente

II.1.4.)Descrierea succinta a acordului cadru sau a achizitiei/achizitiilor Servicii

restaurant si de servire a mancarii care constau în:

- Preparare si servire a mesei

- Modificarile si completarile Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

5500000-3 -Servicii de restaurant si de servire a mancarii

II.1.5.) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice DA

II.1.6.) Impartire in loturi NU

II.1.7.) Vor fi acceptate variante Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1.)Cantitatea totala sau domeniul conform caiet de sarcini, valoare totala:

1.222.620 lei, fara TVA RON fara TVA; 43.665 de porții

II.2.2.)Valoarea totala a acordului cadru estimat, fara TVA: 1.222.620 lei, fara TVA,

RON.

II.2.3.) Valoarea maxima estimata a contractului subsecvent, fara TVA : 106.064 
lei, fara TVA, RON. Se va incheia 1 contract subsecvent pentru fiecare luna, in 
perioada de valabilitate a acordului cadru, in functie de creditele bugetare aprobate. 
Contractele subsecvente se vor incheia pe baza referatelor de necesitate ale sectiilor 
sportive si ale pontajelor lunare ale acestora.

11.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/ SAU TERMENUL PENTRU 

FINALIZARE 12 LUNI, decembrie 2023

11.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

4.1) Ajustarea pretului contractului Ajustarea pretului se poate efectua, fiind 
reglementată de prevederile art. 164 din H.G. 395/2016.

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE



III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III. 1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz):

III. 1.1.a) Garantie de participare – DA – 1060,64 lei.

III. 1.1.b) Garantie de buna executie - DA - 10% din valoarea fiecarui  contract 

subsecvent.

.III. 1.1.c) Garantia de acordare a avansului – DA, in valoare de 30% din valoarea sumei 

ramase din acordul cadru,  in momentul solicitarii avansului de catre promitentul 

prestator.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1.Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare

2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 

din Legea nr.98/2016. Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii

contractante sunt: 

1. CIOBANU BOGDAN FLORENTIN – SEF SERVICIU

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate

beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 

98/2016 privind achizitiile 00publice;

4. declaratia privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

5. alte documente edificatoare, dupa caz.

III. 2.1 .b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de 

înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul 

economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a 

constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care 

fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

- Prezentare certificat constatator emis de ONRC, Informatiile din certificatul

constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

III.2.2.)  Capacitatea economica si financiara

111.2.3. a)Capacitatea tehnica si/sau profesionala



111.2.3. b)Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

III.2.4) Contracte rezervate: Nu

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei

anumite profesii: Sportiv

III.3.2.) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale 

membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV. 1) PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire OFFLINE

IV.1 .b) Tipul procedurii

Procedura proprie Anexa 2 – acord cadru 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta:

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Nu

IV.3.3) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea 

de participare Romana

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

4) PREZENTAREA OFERTEI

4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica se va elabora astfel încât sa rezulte ca sunt îndeplinite în totalitate

cerintele caietului de sarcini si sa reflecte îndeplinirea de catre ofertant a tuturor cerintelor

prevazute în acesta. 

4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara se va exprima în lei. 

Valorile din oferta vor include  toate si orice costuri necesare pentru ca serviciile



sa corespunda cerintelor din Caietul de sarcini – toate si orice cheltuieli care vor fi 

angajate de prestator in vederea îndeplinirii sarcinilor prevazute în Caietul de sarcini. 

Oferta financiara va cuprinde: Formularul de oferta si Anexa la formularul de oferta. 

4.3) Modul de prezentare a ofertei

Toate documentele se vor depune pana la data limita de depunere oferte la sediul Club 

Sportiv Municipal Alexandria, in plic sigilat, cu OPIS aferent si pe email-ul institutiei 

csmalexandria@gmail.com.

4.3.1. Adresa la care se depune oferta: Club Sportiv Municipal Alexandria, strada 

Alexandru Ghica, zona bloc 715A, Alexandria, Teleorman

4.3.2. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: Ofertele vor fi depuse pâna la data si

ora limita precizate în invitatia de participare.

Nota: Ofertantii vor transmite urmatoarele documente in plic sigilat, numerotate, insotite 

de OPIS:

1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164,165 si 167 din Legea 

98/2016 privind achizitiile publice,

2. Declaratie privind evitarea conflictului de interese asa cum este prevazut in 

Legea 98/2016,

3. Certificatul de inregistrare – CUI - emis de ONRC – in copie semnat si stampilat 

de catre reprezentantul legal cu mentiunea „Conform cu originalul”,

4. Certificat constatator eliberat de ONRC, in copie, semnat de ofertant pentru 

conformitate cu originalul din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si ca nu 

sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura insolventei 

sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.

5. Oferta financiară,

pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în Invitatia de participare. 

Documentele trebuie sa fie lizibile. Oferta va contine un opis al documentelor depuse, 

toate documentele vor fi numerotate.

4.3.3. Nu se accepta oferte alternative.

4.3.4. Documentele emise în alta limba decât limba româna trebuie sa fie însotite de 

traducere autorizata în limba româna.

4.3.5. Ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decât cea



stabilita în fisa de date se returneaza fara a fi deschise conform art.64 alin.7, din HG nr. 

395/2016.

4.3.6. Ofertantul are obligatia de a depune toate documentele solicitate prin prezenta

documentatie.

4.3.7. Formulare le vor respecta ca forma modelele indicate in cadrul documentatiei de 

atribuire în sectiunea “Formulare”.

4.3.8. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, nu

autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile

competente.

SECTIUNEA V : INFORMATII SUPLIMENTARE
VI. 1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM 

FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM 

NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de 

finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII

Note:

a) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante

exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei

perioade.

b) ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu este 

de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

Limba de redactare a ofertei - Romana.

Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite 

de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in 

vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta va solicita ofertarea, prin

prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar

si numai in urma solicitarii entitatii contractante.



Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale

cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt

obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau

adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de 

clauze contractuale vor fi formulate înscris cu justificari si înaintate cu documentele de 

calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul 

de a le respinge informând ofertantul.

Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze, Autoritatea Contractanta va încadra

oferta ca neconforma si o va respinge.

În cazul unor situatii neprevazute autoritatea contractanta poate modifica contractul în

baza art 221 din Legea 98/2016.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a 

Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod 

postal: 030084,

Romania, Tel. +40 213104641, Email:office@,cnsc.ro. Fax: +40 213104642 / +40 

218900745, Adresa

internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform Legii 101 din 2016 – Legea privind remediile si caile de atac în materie de 

atribuire a contractelor de achizitie publica.

http://www.cnsc.ro/

