
                                                        

Nr. 431/10.03.2022 
 

 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 
 
Comitetul Olimpic și Sportiv Român organizează procedura proprie în vederea achiziționării 
de „Servicii paza in conditii specifice conform prevederilor legale aferente imobilului 
“Clubul de Tineret al Marii Negre”, situat in Eforie Sud”  
 
Invităm toți operatorii economici care corespund cerințelor solicitate prin „Documentația de 
atribuire”, interesaţi de depunerea unei oferte să transmită la sediul Comitetului Olimpic și 
Sportiv Român din bd. Mărăști nr. 20A, sector 1, București, ofertă pentru „Servicii paza in 
conditii specifice conform prevederilor legale aferente imobilului “Clubul de Tineret al Marii 
Negre”, situat in Eforie Sud”, conform cerinţelor Documentatiei de atribuire. 
  
Denumire contract: Servicii paza in conditii specifice conform prevederilor legale aferente 
imobilului “Clubul de Tineret al Marii Negre”, situat in Eforie Sud 
cod CPV: 79713000-5 Servicii de pază (Rev.2) 
Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea/entitatea contractantă: 1374614320229S2 
Valoarea estimată a acordului – cadru: 461.301,24 lei, fara TVA. 
Moneda în care se transmite oferta de preț: RON. 
Descriere contract: Servicii paza in conditii specifice conform prevederilor legale aferente 
imobilului “Clubul de Tineret al Marii Negre”, situat in Eforie Sud, prestate de entităţi 
juridice specializate, conform descrierilor si caracteristicilor din caietul de sarcini. 
Tipul contractului: servicii cuprinse în Anexa nr. 2 la Legea 98/ 2016;  
Tip de finanțare: alocație de la bugetul de stat;  
Limba în care se redactează oferta: oferta, precum și documentele care însoțesc oferta, vor fi 
elaborate în limba română;  
Adresa la care se transmit ofertele: Registratura COSR, Bd. Mărăști nr. 20A, sector 1, București 
Program: Luni-Joi; intre orele 8:00-16:45, vineri-intre orele 8:00-14:45 
Data limită pentru depunerea ofertei: 17.03.2022, ora 10:30  
Data limită pentru deschiderea ofertei: 17.03.2022, ora 11:00;  
Modul de obtinere a documentației de atribuire: in maximum 24 de ore de la primirea unei 
solicitari scrise adresată Departamentului Achiziții Publice din cadrul Comitetului Olimpic și 
Sportiv Român.  
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile. 
 
Oferta va fi depusă pana la data de 17.03.2022, ora 10:30 în plic sigilat, stampilata cu ştampila 
ofertantului şi cu menţiunea „A nu se deschide înainte de data 17.03.2022 orele 11:00”, la 
Registratura C.O.S.R. din Bd. Mărăști nr. 20A, sector 1, București, pentru a permite returnarea 
fara a fi deschis in cazul in care oferta respectiv este declarata intarziata. 
 
Criterii de calificare: Conform Documentației de atribuire.  
 



                                                        

Criteriul atribuire: „prețul cel mai scăzut” în condiţiile respectării cerinţelor Documentatiei de 
atribuire. 
 
Garanția de participare: 1.832,15 lei, constituită conform specificațiilor stabilite în 
Documentația de atribuire, Instructiuni pentru ofertanti. 
 
Rezultatul procedurii urmeaza a fi comunicat în scris, în termen de maximum 3 (trei) zile de la 
semnarea Raportului procedurii. 
 
Contestaţiile privind procedura de atribuire a acordului - cadru de prestări servicii având ca 
obiect „Servicii paza in conditii specifice conform prevederilor legale aferente imobilului 
“Clubul de Tineret al Marii Negre”, situat in Eforie Sud” se vor soluționa conform Legii 
101/2016. 
 
Persoana de contact – doamna Ruxandra JIPA, telefon: +40 021.310.11.98; fax: +40 
021.315.04.90, email: achizitii@cosr.ro 
 


