CERERE DE PARTICIPARE pentru
atribuirea amplasamentelor de tip food trucks in cadrul evenimentului
„Pet Fest”
în perioada 29 iunie – 01 Iulie 2018

Subsemnat(ul/a)______________________________________________________reprezentant al
SC/PFA/ __________________________________________________cu domiciliul/sediul social în
Judetul_______________ localitatea________________________________ str.
_________________________ nr. ___,bl.___,sc. __,et.__,ap. ___,
CUI________________________________ , înregistrată la Registrul comerţului sub nr.
_____/__________/__________, telefon ____________________ . Prin prezenta solicit să permiteţi
participarea la procedura de selecție, din data de 29.06.2018 în vederea atribuirii de teren pentru
amplasara de food truck-uri pentru realizarea activităților de comerț, alimentație publică, baruri
pentru evenimentul „Fotbal in Parc” , conform anexei:
Nr.
crt.
1.

Locaţii destinate amplasării food trucks

Amplasamentul
solicitat*

Alimentație publică de tip street food ( mâncare la mână - clătite,
plăcinte, dinede, sau similar) - locații

Anexez prezentei: Documentele solicitate prin anunțul de selecție.

Beneficiar _____________________ ______
Reprezentant________________________
Semnătura şi ştampila___________________

OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND DEȚINEREA ȘI UTILIZAREA CASEI DE MARCAT

Subsemnatul _______________________________, reprezentant împuternicit al
_____________________________________________________________, (denumirea/numele şi
sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
cadrul evenimentului și reținerii integrale a sumelor plătite pentru ocuparea domeniului public și a
garației de participare, că deținem un număr adecvat de case de marcat conform cu suprafața
spațiului ocupat și că acestea vor fi folosite pe toată durata evenimentului. Subsemnatul declar că
informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că organizatorul are dreptul
de a verifica în teren conformitatea, precum și că voi accepta fără echivoc sancțiunile prevăzte în
caietul de sarcini și in convenția pentru ocuparea domeniului public în situația constatării unor
abateri de la prezenta declarație.

Data completării ......................

Operator economic, _________________

OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele)

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND RESPECTAREA
NORMELOR GENERALE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR
la amenajari temporare in spatii in aer liber

1. Denumirea evenimentului:
___________________________________________________________
2. Organizatorul evenimentului:
__________________________________________________________
3. Datele de contact ale societatii
participante:_______________________________________________
4.Locaţia de desfăşurare a evenimentului:
__________________________________________________
5. Perioada de desfăşurare a
evenimentului:________________________________________________
6. Masuri privind normele de prevenire si stingere a incendiilor, care intra in sarcina participantilor in
conformitate cu Ordinul nr. 14 din 16 martie 2009, pentru aprobarea Dispozitiilor generale de
aparare importiva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer liber, a Legii nr.
307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, a Ordinului nr. 163/2007 pentru aprobarea
Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, in perioada desfasurarii evenimentului:
a) Amenajările în aer liber se dispun faţă de vecinătăţi la distanţe de siguranţă prevăzute de
reglementările tehnice în vigoare.
b) Prin conformarea amenajărilor în aer liber spaţiile pentru public vor fi amplasate la distanţe de
min. 3,0 m de scene, asigurându-se de regulă culoare de circulaţie funcţionale şi de evacuare a
publicului.
c) Amenajările în aer liber vor avea asigurate căi de evacuare a utilizatorilor, corespunzător
dimensionate, prin care aceştia să ajungă la nivelul terenului înconjurător sau a circulaţiilor
carosabile adiacente.
d) Distanţa maximă de parcurs de la cel mai îndepărtat loc, pînă la un acces la nivelul terenului sau o
circulaţie carosabilă va fi de maxim 50 m.
e) Distanţa liberă între rîndurile de scaune va fi de min. 0,35 metri.
f) Scaunele prevăzute la amenajările în aer liber se solidarizează la platforma amenajată.
g) Amenajările în aer liber se dotează cu mijloace de primă intervenţie, asigurîndu-se un pichet
exterior de incendiu la max 1000 mp şi câte un stingător portabil de cel puţin 6 kg la fiecare 250 mp.

h) Amenajările în aer liber vor avea asigurate posibilităţi de acces pentru intervenţie a
autospecialelor în caz de incendiu, cel puţin pe o latură.
i) Realizarea spectacolelor (jocurilor) de artificii este admisă numai cu respectarea normelor şi
masurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor şi cu avizul autorităţilor abilitate prin lege.
j) Mijloacele de încălzire se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de elementele de construcţie,
decorurile sau mobilierele combustibile.
k) Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la manifestare, ori a autocarelor şi
microbuzelor se face astfel încât să nu blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie
pentru situaţii de urgenţă la un eventual incendiu.
l) Delimitarea locurilor destinate diverselor activităţi ce se desfăşoară.
m) Asigurarea căilor de evacuare a utilizatorilor, corespunzător dimensionate, potrivit
reglementărilor tehnice în vigoare.
n) Menţinerea liberă a căilor de acces şi evacuare în caz de incendiu.
o) Interzicerea accesului publicului cu produse şi substanţe inflamabile sau cu alte mijloace care pot
produce incendii sau explozii.
p) Prepararea hranei (gustări calde) prin utilizarea focului deschis se face numai în locuri special
amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului.
q) După terminarea activităţii, jarul va fi stins şi depozitat în locurile special amenajate.
r) Amenajarea şi dotarea postului de incendiu cu mijloace şi materiale de primă intervenţie.
s) Stabilirea modului de anunţare a incendiilor la serviciile de pompieri.
t) Standurile de vânzare a produselor precum şi copertinele acestora vor fi realizate din materiale
incombustibile.
u) Este interzis a se mânui şi transporta buteliile de gaze lichefiate, fără luarea măsurilor de precauţie
împotriva lovirii, căderii şi deformării lor.
v) Buteliile de gaz nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtunuri de
cauciuc ce prezintă porozităţi, crăpături sau lărgiri la capete.
w) Buteliile de gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acţiunea
directă a razelor solare. Distanţa dintre butelie şi gaz va fi de min 1 m, iar faţă de sursa de căldură cu
flacăra deschisă de cel puţin 2 m. 4
x) Încercarea etanşeităţii nu se face cu flacără deschisă. Aceasta se face numai cu emulsie de săpun şi
apă.
y) Tablourile de distribuţie a energiei electrice se vor amplasa în zone uşor accesibile personalului de
specialitate, în locuri ferite de deteriorări.
z) Corpurile de iluminat nu se vor suspenda de conductoarele care le alimentează, ele se vor fixa cu
cîrlige. Instalaţiile improvozate sunt interzise. În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de
urgenţă pentru: - evacuarea tuturor persoanelor din perimetrul afectat; - anunţarea incendiului la
numărul de telefon 112 ; - stingerea incendiului cu mijloace de primă intervenţie.

7. Alte menţiuni: Masurile privind normele de prevenire si stingere a incendiilor, vor fi prelucrate cu
personalul de deservire si de ordine pentru amenajarea temporara in aer liber
din____________________cu ocazia desfasurarii____________________________din
perioada____________________________________

Data completării ......................

Operator economic, _________________

OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA PROGRAMULUI DE EVENIMENT

Subsemnatul _______________________________, reprezentant împuternicit al
_____________________________________________________________, (denumirea/numele şi
sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
cadrul evenimentului și reținerii integrale a sumelor plătite pentru ocuparea domeniului public și a
garației de participare, că vom respecta programul evenimentului, indicat de organizator și vom ține
deschis punctul ocupat, pe toată durata evenimentului conform orarului oficial de funcționare al
târgului. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că organizatorul are dreptul de a verifica în teren conformitatea celor declarate, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, precum declar că voi accepta fără echivoc sancțiunile prevăzte în
caietul de sarcini și in convenția pentru ocuparea domeniului public în situația constatării unor
abateri de la prezenta declarație.

Data completării ......................

Operator economic, _________________

OFERTANT

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura pentru selecția amplasamentelor in cadrul evenimentului
„Pet Fest”
în perioada 29 Iunie – 01 Iulie 2018
Către, _______________________________________________

Urmare a anunţului apărut pe site-ul _____________________________din data de
____________________
Prin prezenta,
Subsemnatul, ________________________________________________________
(Denumirea ofertantului)
manifest intenţia fermă de participare la licitaţia publică deschisă pentru atribuirea unui spațiu, în
vederea desfăşurării unor activităţi (alimentaţie publică, comerţ) în cadrul evenimentului „Pet Fest”
derulat in perioada în perioada 29 Iunie- 01 Iulie 2018, organizat de către Compania Municipală
Agrement București SA.
Am luat cunoştinţă de condiţiile de participare la procedura de selecție, a conditiilor pentru
încetarea convenţiei, a condiţiilor respingerii ofertei, prevăzute în anunțul de selecție şi îmi asum
responsabilitatea pierderii lor în condiţiile stabilite.

Data ____________
Ofertant ______________________

L.S.

OFERTANT ___________________

FIŞA OFERTANTULUI

pentru participare la procedura pentru selecția amplasamentelor in cadrul evenimentului „Pet Fest”
în perioada 29 Iunie – 01 Iulie 2018
1)Ofertant Denumire________________________________________________________
2) CUI: _________________________________________________
3) Înregistrat la ORC cu nr._____________________________________________________
4) Cont bancar ______________________________________________________________
5) Banca ___________________________________________________________________
6) Adresa sediu: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
7) Telefon _______________________________________________________________
8) Fax___________________________________________________________________
9) Adresă de e-mail _______________________________________________________
10) Reprezentant legal- Numele_______________________________________________
Prenumele____________________________________________
Funcţia _______________________________________________
11) Procură notarială Nr.______ din____________emisă de_________________________
12) Carte / Buletin de identitate, împuternicit, Seria______ Nr._______________________
13) Adresa de corespondenţă_________________________________________________
________________________________________________________________________

Data ____________

Ofertant _________________
L.S.

