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Nr. 747 din 25.02.2020 
 

 
 INVITAȚIE DE PARTICIPARE  

la procedura de atribuire a contractului de achiziție având ca obiect  
Servicii de restaurant și de servire a mâncării pentru Club Sportiv Municipal Bacău 

organizată conform NORMELE PROCEDURALE INTERNE ale Club Sportiv Municipal Bacău 
pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publica ce 

au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

 
 

 Autoritatea contractantă – CLUB SPORTIV STIINȚA MUNICPAL BACĂU vă invită să 
depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect : Servicii de 
restaurant și de servire a mâncării pentru CSS Municipal Bacău, cod 55300000-3 Servicii de 
restaurant şi de servire a mâncării 
 

1. Denumirea Autorității Contractante: CLUB SPORTIV STIINȚA MUNICIPAL BACĂU 
2. Date de contact: Str. Letea Nr.17, Bacău, Telefon:  Telefon:  +40 0787827830; Fax: +40 0334 

197045, email: contact@csmbacau.ro 

3. Sursa de finanțare: Buget Propriu  
4. Categoria contractului: Servicii – (Anexa 2 la Legea 98/2016) 
5. Denumirea contractului: Servicii de restaurant și de servire a mâncării pentru Club Sportiv 

Municipal Bacău  
6. Obiectul achiziției: Contractul are drept scop serviciile de restaurant şi de servire a mâncării pentru 

Club Sportiv Municipal Bacău. Prin contract se vor asigura câte maxim 83 de porții /zi din fiecare 
dintre cele 3 categorii de mese: mic dejun, prânz și cină. 

7. Cod clasificare CPV:  55300000-3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării 
8. Valoarea estimata a achiziției: : 990.000,00 lei fără TVA 
9. Durata acordului cadru 24 luni 

10. Prețul ofertei va fi exprimat în lei. 
11. Actualizarea prețului contractului: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se accepta actualizarea prețului 

contractului. 

12. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile 
13. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care 

trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de 
selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru 
dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc in documentația de atribuire 
atașată acestui invitații de participare, care este compusa din: 
- Fisa de date 
- Caietul de sarcini 
- Clauze contractuale 
- Modele de formulare 

14. Plata se va face pe baza de factura, cu ordin de plata. 
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15. Condiţii de plată: Plata se va face în lei , pe baza de factur i, cu ordin de plata, după pres tarea 
serv iciilor în cont deschis la Trezoreria Statu lui. 

16. Locul de depunere a ofertelor: CLUB SPORTIV MUNICIPAL BACĂU, Str. Letea Nr. I 7, Bacău, 
Registratura 

17. Răspunsurile la solicitările de clarificări fonn ulate de către operatori i economic ( daca este cazul), vor 
fi publicate pe site-ul propriu - www.csmbacau.ro 

18. Anunţul de prelung ire a termenului de depunere a oferte lor, daca este cazul , se va publica pe site-ul 
propriu - www.csmbacau.ro 

19. Limba de elaborare a ofertei: Română 

20. Documentaţia de atribuir e este publi cata pe site-ul propriu : - www.csmbacau .ro 

21. Data limita de depunere a ofertelor: 09.03 .2020 ora 14:00 

22. Data limită pentru solicitare de clarificări: 05.03.2020 ora 12:00 

23. Retrageri / Modificări Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau retrage oferta numai înainte 
de data limită stabilită pentru depuner e şi numai print r-o solicit are scrisă în aces t sens. Dacă 
oferta ntul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, aces ta are obligaţia de a asigura 
primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data de 
depw1ere a ofertelor. Ofertantul nu are drep tul de a-şi retrage sau modifica oferta după expirarea 
datei limită stabilită pentru depun ere, sub sancţiunea exc luderii acest uia de la procedura de atrib uire 
a contractu lui de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participar e. 

24. Oferte Întârziate: Oferta care este depusă/transmisă la altă adresă a autorităţii contracta nte decât cea 
stabilită în anunţul sau invitaţia de participare ori este primită de către autor itatea contractantă după 
expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. Oferte le sunt declarate întârz iate, 
dacă sunt depu se după termenul limită pentru depun ere înscris la pct.21. 

25. Căi de atac: În conformit ate cu Legea 1O1/2016. 

26. Informaţii suplimentare: Telefon: 
contact@csmbacau.ro 

Nu se acceptă oferte alternative. 

+40 0787827830; Fax : +40 0334 197045 , email: 

Dir ecto,; 
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