
 
 

Nr. 1665 din 25.10.2022 

 

Invitație de participare 

 

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern organizează procedura simplificată proprie în 

vederea atribuirii „Acordului – cadru prestări servicii, pentru organizare de evenimente sportive – 

Servicii de ambulanță pentru competiții sportive F.R.N.P.M. – Campionat Național în bazin scurt, 9-

13 noiembrie 2022”, prin aplicarea Procedurii/Normelor proprii F.R.N.P.M., privind descrierea 

procesului de achiziție  publică a serviciilor sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr.2 la 

Legea nr. 98 din 2016, privind achizițiile publice, aprobate prin Ordinul Președintelui F.R.N.P.M. 

 

Invităm toți operatorii economici care corespund cerințelor solicitate prin ”Documentația de atribuire”, 

interesați de depunerea de oferte, să transmită la sediul Federației Române de Natație și Pentatlon 

Modern (F.R.N.P.M.), din strada maior Coravu Ion nr.34-36, sector 2, București și/sau pe adresa de 

poștă electronică: office@frnpm.ro, ofertă pentru serviciile menționate, conform cerințelor 

”Documentației de atribuire”. 

 

Denumire: ”Acord – cadru prestări servicii, pentru organizare eveniment sportiv – Servicii de 

ambulanță pentru competiții sportive F.R.N.P.M. – Campionat național în bazin scurt, 9-13 noiembrie 

2022”. 

 

Coduri CPV :  

Principal: 92622000-7 Servicii de organizare a evenimentelor sportive (rev.2). 

Secundar: 85143000-3 Servicii de ambulanță (rev.2). 

 

Valoarea totală estimată a achiziției: minimum: 15.000,00 lei, fără T.V.A. și maximum 32.000,00 lei, 

fără T.V.A. 

 

Cantități estimate de servicii: 

Numărul de zile estimate pentru desfășurare competiții sportive: minimum 2 (două) zile și maximum 5 

(cinci) zile.  Cantitate estimată ore/zi: minimum 3,00 (trei) ore și maximum 16 (saisprezece) ore. 

Număr estimat total de ore servicii: minimum 35 (treizeci și două) de ore – maximum 67 (șaizeci și 

sapte) de ore. 

 

Tipul contractului: Acord - cadru de prestări servicii, cuprinse în Anexa nr.2 din Legea nr.98 din 2016, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

Tip de finanțare: Bugetul de stat. 

 

Limba în care se redactează oferta: oferta, precum și documentele care însoțesc oferta, vor fi elaborate 

în limba română.  

 

Data limită privind solicitările de clarificări privind Documentația de atribuire: cu maximum 2 (două) 

zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Termenul limită de răspuns al autorității contractante 

pentru clarificările solicitate: cu maximum 2 (două) zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. 
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Adresa la care se transmit ofertele: secretariatul F.R.N.P.M., strada maior Ion Coravu nr.34-36, 

sector2, București. Program: Luni-Joi, între orele 08:00-16:45, Vineri, între orele 8:00-15:45 și/sau la 

adresa de poștă electronică: office@frnpm.ro.  

 

Data limită pentru depunerea ofertei: 01.11.2022, ora 12:00;  

Data limită pentru deschiderea ofertei: 01.11.2022, ora 12:30.  

 

Modul de obținere a documentației de atribuire: în maximum 24 (douăzecișipatru) de ore de la 

primirea unei solicitări scrise adresate Federației Române de Natație și Pentatlon Modern F.R.N.P.M.  

 

Perioada de valabilitate a ofertei: maximum 90 (nouăzeci) de zile. 

 

Ofertele vor fi depuse în plic sigilat, cu ştampila ofertantului şi cu menţiunea „A nu se deschide înainte 

de data 01.11.2022, ora 12:30”, la secretariatul F.R.N.P.M. din strada maior Ion Coravu nr.34-36, 

sector 2, București. Ofertele în format electronic vor fi transmise la adresa de poștă electronică: 

office@frnpm.ro 

 

Criteriile de calificare: conform ”Documentației de atribuire”.  

 

Criteriul atribuire: ”Prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării cerințelor Documentației de 

atribuire. 

 

Garanția de participare: nu se solicită.  

Garanție de bună execuție: nu se solicită.  

 

Rezultatul procedurii urmează a fi comunicat în scris, în termen de maximum 2 (două) zile de la 

semnarea ”Raportului procedurii”. 

 

Contestațiile privind procedura de atribuire a Acordului-cadru de prestări servicii având ca obiect 

achiziția de ”Servicii, pentru organizare eveniment sportiv – Servicii de ambulanță pentru competiții 

sportive F.R.N.P.M. – Campionat Național în bazin scurt, noiembrie 2022”, se vor soluționa de 

organul jurisdicțional competent și/sau de instanța competentă. 

 

Persoana de contact – doamna Coralia NISTOROIU, telefon: +40 31 101.11.24; +40 021 324.98.12; 

fax: +40 021 324.92.35, email: office@frnpm.ro  
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