CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
Clubul Sportiv Municipal Ploiesti
Ploiesti, Str. Milcov nr. 1, jud.Prahova
Tel: 0244 57 46 99
Nr. 3635/05.05.2022

ANUNT DEPUNERE OFERTE

Autoritatea contractanta Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, cod fiscal 14742948, adresa str. Milcov, nr.
1, Ploiesti, judet Prahova, va invita sa depuneti oferte in vederea incheierii unui contract avand ca obiect:
Servicii de verificare a sistemului de supraveghere video si a sistemului de detectie efractie de la bazele sportive
aflate in administrarea CSM Ploiesti, conform Legii nr. 333/2003 privind Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
si protectia persoanelor
Cod CPV 50610000-4 – Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de Securitate (Rev.2)
Se achizitioneaza prin achizitie directa in conformitate cu art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Serviciile se vor achizitiona prin intermediul catalogului electronic SEAP-SICAP de la operatorul
economic declarat castigator.
Achizitia se finalizeaza prin incheierea unui contract incepand cu data semnarii lui si se incheie de drept
la 31.12.2022 cu posibilitatea de prelungire prin act aditional pana la aprobarea bugetului pentru anul 2023, dar
nu mai tarziu de 30.04.2023, in conformitate cu art. 165 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Sursa de finantare: Bugetul local aprobat pentru anul 2022
Valoarea estimata: 10.000 lei fara TVA pentru verificarea trimestriala a sistemului de supraveghere
video si a sistemului de detectie efractie - in lunile Mai, August si Noiembrie 2022
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Lista continand sistemele de supraveghere video si sistemele de detectie efractie supuse verificarii
periodice solicitate:
1. COMPLEX HIPODROM - Str. Ghighiului, Nr.2, Ploiesti
Sistem supraveghere video integrat prin conexiuni tip retea de voce-date compus din:
- DVR/NVR 64 canale rackabil: Hickvision – 2 buc.
- camere interior tip dome, 3Mpx IR 30m: Mazi - 40 buc.
- camere exterior tip bullet, 3Mpx, IR 30m: Mazi – 43 buc.
- switch rackabil 48 port POE: Tp-Link – 2 buc.
- switch rackabil media convertor 12 port: Tp-link – 2 buc.
- Retelistica aferenta
2. BAZA SPORTIVA - SALA “OLIMPIA” – Str. Maresal Averescu, Nr. 18, Ploiesti
Sistem de supraveghere video compus din:
- PC Server Milestone Fujitsu – 1 buc.
- NAS Storage 18 TB Fujutsu – 1 buc.
- PC Client Dispecerat Fujitsu – 1 buc.
- Camera video IP VIVOTEK – 26 buc.
- Switch POE Allied Telesys - 26 buc.
- Retelistica aferenta
3. BAZA SPORTIVA - STADIONUL “ILIE OANA” – Str. Stadionului, Nr. 26, Ploiesti
Sistem de supraveghere video compus din:
- DVR. DS – 7200HVI-St 16 canale – 1 buc.
- DVR HIBRID TVI-AHD-HDCVI (HIKVISION TURBO HD DS-7332HGHI) 32 canale – 1 buc
- NVR HIKVISION 32 canale -1 buc. – in garantie
- Speed Dome Camera – SAMSUNG – SCP 3250H– 6 buc.
- Camere Samsung SCB-200 - 10 buc.
- PTZ – Joystick controller SPC 1010 – 1 buc.
- Camera HIKVISION 5 Mega Pixel – 10 buc.
- Camera IP HIKVISION 4 Mega Pixel – 10 buc. - in garantie
- Camera IP Speed Dome HIKVISION 4 Mega Pixel – 3 buc. - in garantie
- Camera IP HIKVISION DarkFighter 4 Mega Pixel – 4 buc. - in garantie
- Speed Dom Camera 2 Mega Pixel – 6 buc.
- Camera HIKVISION 2 Mega Pixel – 2 buc.
- PTZ – Joystick HIKVISION – 1 buc.
- Retelistica aferenta
4. BAZA SPORTIVA “VEGA” – Str. Vega, Nr.8B, Ploiesti
Sistem de supraveghere video compus din:
-
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DVR/NVR EN_DVJ_30-70 DC – 1 buc.
Camere de supraveghere – 4 buc.
Retelistica aferenta

Criterii de selectie a castigatorului:
-

Serviciile sa fie efectuate de catre operatorul economic care trimite oferta – serviciile nu se vor
concesiona partial sau total;
Operatorul economic trebuie sa efectueze serviciile solicitate cu profesionalism, promptitudine si
seriozitate;
Operatorul economic trebuie sa respecte contractul asumat;
In cazul aparitiei unor defectiuni, timpul de raspuns din partea operatorului economic este de
maximum 24 de ore de la data primirii, in scris sau telefonic, a solicitarii reparatiei corective;
Dovada faptului ca pot efectua reparatii in cazul defectiunilor constatate.

Documente minime solicitate:
-

-

-

-

Adresa de inaintare
Autorizatie de functionare
Certificat de inregistrare
Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in raza caruia este situat
sediul ofertantului
Certificat de cazier fiscal privind datoriile catre Bugetul de Stat – in original
Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale – in original
Declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Formularele nr. 1,2,3 la
prezentul anunt) – in original
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul nr. 4 la prezentul
anunt) – in original
Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor
de munca, securitate si sanatate in munca conform atr. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul nr. 5 la prezentul anunt) – in original
Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Formularul nr. 6 la prezentul anunt) –
in original
Oferta tehnica – in original
Oferta financiara – in original

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Ofertele insotite de documentele si formularele solicitate se vor depune la sediul CSM Ploiesti din str.
Milcov, nr. 1, la Secretariat, in plic inchis si sigilat pana la data de 11.05.2022, ora 16:30. Va rugam sa
mentionati pe plic denumirea si datele de contact ale societatii, precum si denumirea anuntului de publicitate
pentru care depuneti oferta. Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse.
Operatorii economici care se vor inscrie, pot participa la deschiderea ofertelor in data de 12.05.2022,
ora 11:00 la sediul CSM Ploiesti.
Conditii de participare: Operatorii economici trebuie sa fie licentiati conform Legii 333/2003 privind
Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, sa fie recunoscuti in competente de catre
furnizorul de sistem, sa aiba capacitatea de interventie rapida in caz de defectiuni (timpul de raspuns in cazul
unor defectiuni este de maximum 24 de ore de la data primirii, in scris sau telefonic, a solicitarii reparatiei
corective), sa fie inscrisi in Sistemul Electronic de Achizitii Publice si sa oferteze conform specificatiilor din
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anuntul publicat pe site-ul CSM PLOIESTI la adresa http://www.csmploiesti.ro si pe site-ul SEAP – Sistemul
Electronic de Achizitii Publice.
Relatii la telefon 0244.574.699 – Birou SSM-SU-PC – dl. Zahanagiu Stefan si prin email la:
office@csmploiesti.ro, achizitii@csmploiesti.ro.

Director
Donald CONSTANTIN

Director Adjunct
Melania DRAGOMIR

Sef Birou Achizitii Publice
Carmen IRIMESCU

Intocmit,
Roxana Marin
Birou Achizitii Publice
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Formular nr. 1
Operator economic
….............................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016
Subsemnatul, ………………………………… reprezentant împuternicit al .........................
(denumirea operatorului economic) în calitate de ……………………… la procedura pentru achiziţia
de .............................................., cod CPV ......................................................., organizată de
.................................................. , declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura
de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia
prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre ecisional 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 ecisional 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 -185 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 ecisiona, 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.
Subsemnatul 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.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic
………………………
(semnătură autorizată)
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Formular nr. 2
Operator economic
….............................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) în calitate de …………………………….. la procedura pentru achiziţia de
.............................................., cod CPV ......................................................., organizată de
.................................................. declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura
de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că:
Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general conoslidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie
administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care
respectivul operator economic este înfiinţat.
Subsemnatul 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.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
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Formular nr. 3
Operator economic
...........................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016
Subsemnatul…...................................................................................reprezentant
împuternicit
al
…................................…………
(denumirea
operatorului
economic),
in
calitate
de
…………………………………..
la
procedura
pentru
atribuirea
contractului
……………………………………., organizată de ................................................, declar pe proprie răspundere
că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
respectiv;
a) a 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) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi 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) autoritatea contractantă are suficiente ecisio rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) se află 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) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 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 au dus la încetarea ecisional a respectivului contract, plata de dauneinterese sau alte sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut 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 a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative
solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul ecisional al autorităţii contractante,
să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire
sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor
autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic,
selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator
economic.
Subsemnatul 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.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
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Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)

Formular nr. 4
Operator economic
….............................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 59 şi art. 60 din Legea 98/2016
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) în calitate de ………………………….. la procedura pentru achiziţia de
.................................................., cod CPV ......................................................., organizată de
.................................................. declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura
de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că:
Nu mă aflu în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese cu autoritatea contactantă
Clubul Sportiv Municipal Ploiești, prevăzuta la art. 59, respectiv art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice.
Reguli de evitare a conflictului de interese:
“ART. 59
În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului
autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii
contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul
acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care
ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul
procedurii de atribuire.
ART. 60
(1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la
apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu
exemplificativ:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor
care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi
susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane
care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane
despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea,
direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă
situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie
în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire;
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e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau
al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana
care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social
sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.”
Subsemnatul 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.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
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Formular nr. 5
Operator economic
….............................
(denumirea/numele)
Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al
relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă
conform art. 51 din Legea 98/2016

Subsemnatul ……………………………………în calitate de reprezentant împuternicit al
………………………………..(denumirea operatorului economic) la procedura pentru atribuirea
contractului de .…………………………………., cod CPV ……………………………. organizată
de autoritatea contractantă ………………………………………….., declar pe propria răspundere că
la elaborarea ofertei s-a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor
de muncă, conform legislației în vigoare la nivel national și că mă angajez că aceste obligații vor fi
respectate pe parcursul îndeplinirii contractului.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarațiilor, situațiilor si documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declarație.
Prezenta declarație este valabilă până la data de …………………… (se precizează data
expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

Data completării
Operator economic,
.................................
(semnătură reprezentant legal/Împuternicit)
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Formular nr. 6
Operator economic
….............................
(denumirea/numele)
Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul,
..............................................................
reprezentant
legal
al
.............................................................., participant la achiziția directă având ca obiect
................................................................ declar pe propria răspundere:
Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că, în conformitate cu cerințele
Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal,
precum și a dispozițiilor legale în vigoare, datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de
subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică precum și în executarea unui eventual
contract, sunt prelucrate de Clubul Sportiv Municipal Ploiești, cu respectarea Regulamentului (UE)
nr. 679/2016.
Am fost informat ca prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii
obligațiilor legale ce ii revin autorității contractante, precum și în scopul intereselor și drepturilor ce
îmi revin.
Scopul colectării acestor date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar în desfășurarea procedurii de
achiziție publică precum și în executarea contractului (în cazul în care acesta va fi încheiat cu
dumneavoastră).
Am fost informat că, în scopul unei prelucrări exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligația
de a aduce la cunoștința autorității contractante, respectiv Clubului Sportiv Municipal Ploiești, orice
modificare survenită asupra datelor mele cu caracter personal.
Am luat la cunostință asupra faptului că, în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date
cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă
după sine respingerea ofertei.
În măsura în care consider că este cazul, mă oblig sa îmi exercit drepturile de acces, intervenție și de
opoziție privind datele cu caracter personal furnizate, în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE)
nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul autorității contractante.
În consecință, imi exprim consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu
caracter personal în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, în vederea desfășurării procedurii de
achiziție publică și executarea unui eventual contract.
Data completării

Operator economic,
.................................
(semnătură reprezentant legal/Împuternicit)
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