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ANEXA 
 
 
 

 

CAIET DE SARCINI 
pentru achizitia publica  
de servicii de curatenie 

 
  
 
COD CPV : 90910000-9 
 
 
Termenul de depunere a ofertelor este 13.04.2017, ora 10.00 
 

 
 

         1.  Obiectivul achiziţiei directe 

 

     Obiectul achizitiei directe il constituie  prestarea unor servicii  de curatenie 

, de catre doua persoane, la sediul  Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta 

a Persoanelor Ploiesti, incepand cu 01 mai 2017,  pana la 31.12.2017 cu posibilitatea 

prelungirii prin act aditional pana la data de 30.04.2018. 

Suprafata utila unde se vor presta servicii de curatenie,  este de aproximativ 

1.106.73 mp, dupa cum urmeaza : 

- Cladirea A:894,28mp( include si arhiva de la subsol) 

- Cladirea B: 212,45mp 

Suprafata curtii este de  aproximativ 651,11mp 

 

 

2.   Durata contractului. 

Contractul intra in vigoare incepand  cu data de 01 mai 2017, pana la 

31.12.2017 cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pana la data de 30.04.2018. 
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3.   Descrierea serviciilor ce trebuie prestate sunt: 

 

 curăţarea tuturor spaţiilor compartimentate închise şi deschise, incluzând 

birouri, holuri, scări, grupuri sanitare, arhive, sters geamuri, mobilier, 

perimetrul intrări in  sediu( curte) si colectarea selectivă a deşeurilor şi 

depozitarea acestora în recipienţi amplasaţi în afara zonei de lucru;  

 prin curăţare se înţelege îndepărtarea mecanică (manuală şi/sau automată) 

a oricăror forme de deşeuri, praf sau depuneri de materiale nefolositoare, 

rezultate în urma activităţilor umane.  

 Suprafeţele desfăşurate ce trebuie curăţate şi întreţinute sunt 

următoarele: 

-Cladirea A:894,28mp, (inclusive arhivele de la subsol) 

-Cladirea B: 212,45mp, 

Ambele cladiri sunt situate in  B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, 

Prahova; 

- Curte in suprafata de 651,11 mp 

 Serviciile de curăţenie în locaţiile achizitorului se vor desfăşura de luni 

până vineri, timp de 6 ore, in intervalul orar solicitat de achizitor, 

  sambata si duminica  numai la solicitarea beneficiarului  si 

  intervalul orar in care se oficiaza casatoriile  in zilele de :                                             

-sambata   9.00-13.00;iar daca sunt mai multe casatorii    09.00-16.00                                                                                                                   

- duminica  este cuprins  intre 09.00-13.00 

 In weekend, este necesar ca personalul de curatenie sa se prezinte cu o 

ora inainte de inceperea activitatii si va sta pana la finalizarea activitatilor 

de curatenie 

 Sambata si duminica activitatea  se limiteaza la efectuarea curateniei in 

sala de oficiere, salile de protocol dupa fiecare ceremomie de oficiere a 

casatoriilor(sters mese, dus gunoiul,sters pardoseala, maturat  curtea 

pentru indepartarea eventualelor materiale nefolositoare, rezultate în 

urma activităţilor umane) 
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 În activitatea de curăţenie şi întreţinere curentă, se vor folosi ustensilele 

şi produsele achizitorului.  

 

 

4 Obligatiile prestatorului 

 

        4.1. Să efectueze servicii de curăţenie în cele 2 cladiri ale achizitorului cu un 

număr de 2 persoane care îşi vor desfăşura activitatea timp de 6 ore, de luni până 

vineri, în intervalul orar, solicitat de achizitor, iar sambata si duminica  numai la 

solicitarea beneficiarului  si in intervalul orar stabilit de catre acesta  

4.2. Să utilizeze în prestarea serviciilor de curăţenie ustensilele, materialele şi 

produsele puse la dispozitie de catre achizitor. 

I.  Serviciile de curăţenie care se prestează zilnic sunt:  

Pentru birouri, spaţii comune, sunt necesare a se executa următoarele servicii 

pentru menţinerea curăţeniei: 

 aerisirea  spaţiilor interioare, 

 îndepărtarea prafului de pe podele prin aspirare; măturatul uscat este 

interzis sau exclus; se admite, în caz de defecţiune a aspiratoarelor şi până 

la remedierea lor, măturatul umed, 

 spălarea pardoselilor, 

 ştergerea prafului şi lustruirea mobilierului, 

 ştergerea de praf a echipamentelor de birou (telefon, fax, monitor, 

tastatură, copiator  etc) şi a cablurilor,  

 îndepărtarea prafului de pe mesele de lucru şi de pe mobilier, 

 îndepărtarea prafului de pe obiectele aflate la înălţime se va efectua cu 

aspiratorul de praf, 

 colectarea deşeurilor rezultate din zona de lucru şi depozitarea acestora în 

recipienţi speciali amplasaţi în afara zonei de lucru, 

 îndepărtarea manuală şi/sau automată a deseurilor  rezultate în urma 

activităţii umane din curtea sediului,  

 ştergerea balustradelor şi uşilor de acces în clădire cu o lavetă înmuiată în 

soluţie de detergent  dezinfectant. 
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 Indepartarea continutului cosurilor de gunoi din birouri 

 

Pentru grupurile sanitare sunt necesare a se executa zilnic, următoarele 

servicii pentru menţinerea curăţeniei: 

 spălarea şi dezinfectarea cu detergent a faianţei şi gresiei; 

 spălarea şi dezinfectarea cu detergent a obiectelor sanitare (vase wc, 

lavoare inclusiv baterii); 

 colacul de WC se şterge ori de câte ori se impune şi se dezinfectează zilnic 

cu soluţii adecvate; 

 dotarea cu odorizanţi a vaselor WC-urilor din grupurile sanitare; 

 colectarea deşeurilor din coşurile de gunoi; 

 verificarea şi completarea dozatoarelor cu săpun lichid, ori de cate ori 

este cazul; 

 verificarea şi completarea cabinelor wc cu hârtie igienică ori de câte ori 

se impune; 

 dezinfectarea şi odorizarea  grupurilor sanitare ori de câte ori se impune 

 ştergerea oglinzilor; 

 depozitarea deşeurilor în recipienţi speciali amplasaţi în afara zonei de 

lucru. 

 

II . Serviciile de curăţenie care se prestează săptămânal sunt: 

 îndepărtarea prafului de pe pereţi şi plafoane, 

 îndepărtarea prafului de pe tablouri, 

 îndepărtarea pânzei de păianjen, 

 ştergerea de praf a picioarelor mobile, 

 ştergerea de praf a comutatoarelor şi prizelor, 

 spălarea si dezinfectarea coşurilor de gunoi,  

 desprăfuirea obiectelor şi a plantelor ornamentale, 

III. Serviciile de curăţenie care se prestează ocazional sunt:  

 curăţarea/spălarea covoarelor şi mochetelor  – o dată pe lună 

 spălarea şi curăţarea geamurilor, a tâmplăriei exterioare şi interioare a  

acestora – o dată pe lună 
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 curăţarea tapiţeriei de pe scaune  – o dată pe lună 

 Serviciile de curatenie enumerate nu sunt limitative, achizitorul putand 

solicita si servicii in completare, in cadrul aceluiasi pret. 

 

4.3. Să prezinte achizitorului la data semnării contractului o listă completă 

cu datele personale ale salariaţilor care vor presta serviciile de curăţenie, inclusiv 

o copie a cazierului judiciar al acestora  

4.4. Prestatorul are obligatia de a efectua instructajul la locul de munca si 

cel periodic personalului care va presta serviciile de curăţenie conform legislatiei 

in vigoare ( Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si 

normele de aplicare ale acesteia, Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva 

incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare) 

4.4.     În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, o persoană se va afla 

în concediu medical sau în concediu de odihnă, să asigure înlocuirea acesteia. 

4.5.    Personalul va putea fi înlocuit de către prestator, numai după informarea 

prelabilă în scris a achizitorului, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data 

producerii acesteia şi va fi însoţită de datele de identificare a celor înlocuiţi si 

noii veniţi. 

4.6. Să respecte în activitatea de curăţenie următoarele condiţii pentru a nu avea 

acţiuni dăunătoare asupra mediului înconjurător: 

 să colecteze rezidurile în saci de plastic, evacuarea acestora făcându-se la 

punctele de depozitare special amenajate de unde este preluat de unităţi 

specializate,  

  deşeurile rezultate din activitatea proprie vor fi predate  în conformitate 

cu legislaţia în vigoare, 

4.7.      Să presteze serviciile de curăţenie fără a perturba activitatea achizitorului, 

să folosească personal specializat.  

4.8.     Să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru 

respectarea strictă a tuturor prevederilor legale specifice activităţii de curăţenie 

a sediilor achizitorului.  

4.9.      Sa pastreze confidentialitatea  asupra documentelor beneficiarului cu care 

intra in contact intamplator, sa pastreze secretul de serviciu. 
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4.10.  La doua abateri notificate de catre achizitor, contractul va fi reziliat de 

drept si fara alte pretentii din partea prestatorului de servicii. 

 

4.11.  Prestatorul se obliga sa suporte integral contravaloarea daunelor produse 

ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale.  

 

        Ofertele trebuie sa îndeplineasca cerintele anterior prezentate; 

cerintele  sunt minimale şi obligatorii. 

 

        Operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte: 

 

1. Se va completa Declaratie  privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 

59 si art.,60 din  Legea nr.98/2016   completare formular  nr. 3, in original. 

2. Declaraţii privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164 din LEGEA 

98/ 2016 declaratie pe proprie raspundere –completare formular nr.1 in 

original. 

 

3. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea 

98/2016  privind achizitiile publice – completare formular 2 in original. 

 

4. Formularul de oferta – formularul 4 in original 

 

5. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe langa 

Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala, in original / copie 

legalizata/copie conform cu originalul, informatiile cuprinse in aceste 

certificate sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 

6. Certificate constatoare care sa ateste faptul ca societatea nu are datorii la 

bugetul local si bugetul de stat in original/ copie legalizata/copie conform cu 

originalul; din acestea trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la 

nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere 

a ofertelor;  
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PROPUNEREA TEHNICA  SI  FINANCIARA 

 

                   Oferta tehnica: va contine descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a 

fi prestate si a personalului ce urmeaza a fi alocat pentru efectuarea prestatiilor. 

                  Oferta financiara:   se va trece valoarea totala a contractului pe 8 luni fara 

TVA, pana la 31.12.2017  evidetiind  tariful/orar/ ingrijitor  exprimat in lei fara TVA. 

                   Valoarea estimata a contractului pentru un numar de doi ingrijitori este 

de 40 000  lei fara TVA, pentru 8 luni. 

                  Pretul va ramane  nemodificat pe toata durata derularii 

contractului. 

                    Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Local Comunitar de 

Evidenta a Persoanelor , situat in B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, Prahova, pana 

la data 13.04.2017, ora 10.00. Ofertele se vor deschide in data de 13.04.2017, orele 

11:00. 

                   Ofertantul declarat castigator, va avea obligatia de a urca oferta in 

S.E.A.P, pentru finalizarea acestei achizitii pe www.e-licitatie.ro. 

PRECIZARI FINALE:   

 Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor, ca entitate 
achizitoare  de “servicii de curatenie”, isi rezerva dreptul de a refuza orice  

oferta in situatia in care se constata ca aceasta: 

1. nu respecta prevederile legale in vigoare  

2. nu respecta prevederile prezentului caiet de sarcini 

3. valorile prezentate in oferta depasesc cu mult valorile anterior estimate si 

prevazute in buget 

 

                                                                                     Întocmit, 

                                                                                   Zaharia Violeta 

 

 

 

 

http://www.e-licitatie.ro/
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Formularul  nr.1. 

 

D E C L A R A Ţ I E 

privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164 din LEGEA 98 /2016  privind 

achiziţiile publice  

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 

operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, 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  privind achiziţiile publice.  

    Motive de excludere a candidatului/ofertantului 

 

    ART. 164 

    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei 

informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că a fost 

condamnat prin hotărâre definitivă 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 asimilate 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. 18^1-18^5 

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 terorism, 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; 
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    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. 

    (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu 

dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă 

este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului 

operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

 

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, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 pag. 10 

 

Formularul  nr.2. 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea 98/2016  privind 

achizitiile publice 

 

Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant împuternicit al 

_____________________________________________________________________,                                                                              

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura 

de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect 

................................................................................................................................ (denumirea, 

serviciului şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de 

.................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere 

că nu sunt in situatiile prevazute in art. 167 din Legea 98/216 privind achizitiile publice. 

  ART. 167 
    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele 
situaţii: 
    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 indicii 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 
anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 
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    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 decizional 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. 
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din 
procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală 
de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul 
economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie 
publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza 
de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, 
ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei 
de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de 
reorganizare aprobat de instanţă. 
    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice 
abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum 
ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau 
încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. 
    (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau 
una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de 
investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1). 
    (5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are 
suficiente indicii plauzibile 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 în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 
    a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici 
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al 
conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; 
    b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la 
procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, 
financiară sau economică sau de orice altă natură; 
    c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât 
individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori 
economici; 
    d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi 
operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări 
de participare. 
    (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea 
contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile 
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identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de 
atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile. 
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de 
Consiliul Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6). 
    (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, 
livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi 
majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 

 

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 posibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

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

Candidat /ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 
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     Formularul nr.3 

 DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art.,60 din  Legea nr.98/2016 

privind achiziţiile publice 

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului 

economic), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant 

/concurent/terțul susținător, la procedura de……………………. (se menţionează procedura) 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................... 

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. 

(zi/lună/an), organizată de .................................................... (denumirea autorităţii 

contractante), declar pe propria răspundere că nu ma aflu in conflict de interese cu 

autoritatea contractanta Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor. 

   Legea 98/2016 privind achizitiile 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; 
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    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; 

    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 că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

OFERTANT 

................................................. 

(semnătură autorizată) si LS 
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Formularul  nr.4 

.............................................. 

(denumirea/numele ofertant) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse 

în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma 

de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia 

serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, 

precum şi moneda ofertei) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 

la standarda ridicate si sa respectam legislatia in vigoare inclusiv cea in domeniul salarizarii 

personalului. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 

respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 

primită. 

Data _____/_____/_____ 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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