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Sectiunea I
Fisa de Date a Achizitiei
1.1. Denumire: Directia de Sanatate Publica a judetului Iasi
Adresa: Iasi, strada Vasile Conta nr.2-4
Localitate: Iasi
Cod poştal: 700106
Persoane de contact:
Liliana Cucu - Compartiment Achizitii
E-mail: achizitii@dspiasi.ro

Tara: Romania

0232/278228, 0232/271687
Fax: 0232/241963

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.dspiasi.ro
Adresa autorităţii contractante:
1.2. Principala activitate a autoritatii contractante
þ ministere ori alte autorităţi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

þ sanatate

2. Obiectul contractului
2.1. Descriere
2.1.1. Denumire contract: SERVICII DE ÎNTREŢINERE A ASCENSOARELOR
2.1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
(b) Produse
(c) Servicii
Execuţie si proiectare
Executarea, prin orice

Cumparare
□

□

Leasing
mijloace, a unei lucrari,
conform cerintelor
specificate de autoritatea
contractanta

Principala locaţie a serviciilor

□

Categoria serviciilor
Servicii cuprinse in Anexa II
X Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

Inchiriere
□
Inchiriere
cu
optiune de
□
cumparare
O combinatie intre
acestea
□
Principalul loc de livrare

Principalul loc de preluare si predare:
Corp B al DSP Iasi din strada Nicolae
Balcescu, nr.21, Iasi
Cod CPV : 50750000-7

Cod NUTS RO213
2.1.3.1 Procedura se finalizează prin:
Incheierea unui contract de prestari Servicii de reparatii si întreţinere a ascensoarelor
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2.1.3. 2 Durata contractului de achiziţie publică:
Incepand din data de 01.05.2017 pana pe 31.12.2017, cu posibilitate de prelungire prin act aditional in
primele patru luni din anul 2018 si /sau pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
Contractul intra in vigoare dupa semnarea lui de ambele parti.

2.2. Descrierea contractului
2.2.1. Contractul are ca obiect:
Servicii de întreţinere a ascensoarelor
2.2.2 Clasificare CPV (VOCABULAR COMUN PRIVIND ACHIZITIILE)
50750000-7 – Servicii de reparatii si întreţinere a ascensoarelor
2.2.2. Valoarea estimata totala a achiziţiei: 2.400 lei, fara TVA
2.2.3. Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitie publice
NU
2.2.4. Impartire pe loturi
NU
2.2.5. Vor fi acceptate variante
NU
2.2.6 Cantitatea sau domeniul contractului :
Cantitatea totala 12 luni
Anul 2017: 8 luni
Anul 2018: 4 luni
2.2.7 Optiuni
NU

3. INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
3.1 Conditii referitoare la contract
3.1.1 Depozite valorice si garantii solicitate
Nu e cazul
3.1.2 Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat / Venituri proprii, art. 20.01.30
3.1.3 Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul .
Nu e cazul.
3.1.4 Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
3.1.5 Garantie de participare
Nu ecazul
3.1.6 Garantie de buna executie
Nu e cazul

4.Criterii de calificare:
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente doveditoare şi de a desemna reprezentanţi să
verifice, la autorităţile competente, veridicitatea documentelor şi declaraţiilor prezentate de ofertanţi. Orice
neconcordanţă faţă de documentele depuse şi de datele furnizate în declaraţii atrage excluderea din procedură.
4. Scrisoare de inaintare (Formular 1)
4.1. Situatia personala a ofertantului:
4.1.1. Declaraţie privind eligibilitatea
Se va completa formularul
din sectiunea
Formulare (Formular 2)
4.1.2. Declaratie privind conflictul de
interese, in conformitate cu prevederile art 59-60
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solicitat
solicitat
solicitat

din Legea nr 98/2016 se va completa formularul
din sectiunea Formulare ( Formular 3)
Persoane implicate in atribuirea contractului: Dr.
Liviu Stafie – Director Executiv, Ec. Ana Pintilie
– Director Executiv Adj. Economic, ing. Liliana
Cucu - Compartiment Achizitii, Ing. Bogdan
Cernenco - Sef Serviciu Ad-tiv Aprovizionare
Mentenanta, Ing. Calistru Gabriela- Serviciu Ad-tiv
Aprovizionare Mentenanta, Subing. Victor
Alexandriuc - Serviciu Ad-tiv Aprovizionare
Mentenanta)
4.1.3 Declarația privind neîncadrarea în
situațiile prevăzute la art. 165 și art. 167 din Legea
nr. 98/2016, (Formular 4)
4.2 Criterii privind capacitatea
4.2.1 Capacitatea de Exercitare a Activitatii
Profesionale art. 173 din Legea nr.98/2016
Persoane juridice/fizice române

solicitat

Solicitat
Cerinţa obligatorie:
1. Certificat de înregistrare emis de către Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului, valabil la data deschiderii ofertelor, din
care sa rezulte obiectul de activitate. Obiectul contractului
trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN, din certificatul
constator emis de ONRC. In cazul unei asocieri fiecare asociat
este obligat sa prezinte acest document.
2. Documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare
ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate
cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezidentAutorizatie ANRC pentru servicii de reparatii si întreţinere a
ascensoarelor.
3. Operatorii economici nerezidenti (straini) ce depun oferta
trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii
din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal
constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a
constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a
realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract.

4.2.2 Situatia personala a operatorilor economici

4.2.3. Capacitatea tehnica si sau profesionala.
Art 179 legea 98/2016 .
Informatii si formalitati necesare pentru
evaluarea respectarii cerintelor mentionate.
4.2.3.1. Cerinta 1. Lista cu personalul ce va
raspunde de indeplinirea contractului
4.2.3.2 Cerinta 2. Experienta similara
4.3 Contracte rezervate
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Documentele: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor
restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidate (bugetul local,
bugetul de stat ), cazierul judiciar al operatorului economic si
al membrilor organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic, urmeaza a fi
completate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre
ofertantul clasat pe locul 1 .
Solicitat

Solicitat
Se vor indica contractele de prestari servicii similare in
ultimii 3 ani.
Nu

4.4 . Prezentarea Ofertei

Prezentare ofertei
4.4.1. Limba de redactare a ofertei
4.4.2 Moneda in care se transmite oferta de pret
4.4.3. Modul de prezentare a propunerii tehnice

4.4.4. Modul de prezentare a propunerii
financiare

Limba română
Documentele transmise in alta limba vor fi insotite de traducere
autorizata in limba romana.
RON
Propunerea tehnica va fi prezentata in conformitate cu cerintele
caietului de sarcini.
Se va face un comentariu al cerintelor caietului de sarcini.
Ofertantul are obligatia de a exprima pretul ofertat pentru
prestarea serviciilor in lei fara TVA, se va completa oferta
financiara.
Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al
continutului pe toata perioada de valabilitate, 90 zile.

5. Procedura
5.1 Tipul procedurii
Achizitie directa - conform dispozitiilor art.7, alin (2) din Legea 98/2016- Legea privind achizitiile publice si art. 43
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 public.

6. Criteriul de atribuire
6.1. Criteriul de atribuire
Pretul cel mai scazut
Costul cel mai scazut
Cel mai bun raport calitate- prêt
Cel mai bun raport calitate-pret

Pretul cel mai scazut

7.Alte informatii
7.1 Conditii de obtinere a caietului de
sarcini
7.2 Termenul limita pentru depunerea
cererilor de documente sau pentru acces la
documente
7.3 Termenul limita pentru depunerea
ofertelor sau a cererilor de participare
7.4. Data transmiterii invitatiilor de
prezentare de oferte sau de participare
candidatilor selectati
7.5.Perioada minima pe parcursul careia
ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
7.6. Conditii de deschidere a ofertelor
Data /locul/ persoane Persoane autorizate
sa asiste la deschiderea ofertelor
7.7. INFORMATII SUPLIMENTARE
7.7.1. Contractul este periodic
7.7.2. Contractul se inscrie intr-un proiect
/program finanant din fonduri comunitare
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Caietul de sarcini face parte din documentatia de
atribuire
Nu e cazul
03.05.2017, ora 12:00 la secretariatul DSP Iasi, str.
Vasile Conta nr. 2-4, plic inchis.
Nu e cazul
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
04.05.2017, DSP Iasi - Str. Vasile Conta, Nr. 2-4,
Comisia de evaluare

Nu
Nu

În cazul în care oferta este depusa de un grup
de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda
un acord de asociere. In cazul ofertei declarate
castigatoare, la incheierea contractului de achizitie
publica, autoritatea contractanta va solicita
viitorului contractant legalizarea acordului de
asociere (legalizarea semnaturilor cf prevederilor
Legii nr. 36/1995 republicata in 2014). 2.) În cazul
în care preturile ofertate pentru ofertele clasate pe
primul loc sunt egale, atunci se va solicita
ofertantilor o noua propunere financiara caz în care
contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua
propunere financiara are pretul cel mai scazut.

7.8. Alte informatii

7.9.Cai de atac
Organism competent pentru caile de atac
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind
utilizarea cailor de atac
7.10 Informaţii privind impozitarea

7.11. Informaţii privind protecţia mediului

7.12 Informatii privind protectia muncii

7.13 Informatii
contractului
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privind

ajustarea

pretului

Legea
administrativ

554/2004

a

contenciosului

Instituţia competentă de la care ofertanţii pot
obţine informaţii privind reglementările în vigoare,
la nivel naţional, privind impozitarea:
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Adresa: str. Apolodor nr.17, sector 5, cod postal
050471, Bucuresti, România
Telefon: +4031/403.9160
E-mail: asistenta@mfinante.ro
Instituţia competentă de la care ofertanţii
pot obţine informaţii privind reglementările în
vigoare, la nivel naţional, privind protecţia
mediului:
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Adresa: Lacul Morii 151, sector 6, Bucuresti,
România
Telefon: +4021/493.4235; +4021/493.4239
Fax: +4021/493.4237
E-mail: office@anpm.ro; www.mmediu.ro
Instituţia competentă de la care ofertanţii pot
obţine informaţii privind reglementările în vigoare,
privind protecţia muncii:
Inspectoratul teritorial de Munca Iasi
Adresa: Strada Moara de Foc nr.31, Iasi
Romania
Telefon: +40232257100
Fax: +40232215583
e-mail: itmiasi@itmiasi.ro
Pretul contractului nu se ajusteaza, cu
exceptia cazurilor prevazute de lege.

Sectiunea II

Caiet de sarcini
1.Obiectul caietului de sarcini: Achizitionarea serviciilor de Servicii de reparare şi de întreţinere a
ascensorului de marfă din corpul B.
2. Cerinte tehnice:
Piesele de schimb pentru reparaţii şi pentru revizii vor fi furnizate de către Achizitor.

DEFINIŢII:
„Serviciile de întreţinere” – cuprind totalitatea serviciilor necesare a fi executate obligatoriu şi preventive, în
cadrul unor revizii tehnice, aşa cum sunt prevăzute de producătorul echipamentului.
„Serviciile de reparaţii” - cuprind totalitatea serviciilor necesar a fi executate în cazul unor defecţiuni sau
premise care anunţă defecţiuni mecanice sau electrice.

CAPACITATEA TEHNICĂ
- Prestatorul trebuie sa deţină atelier propriu de reparaţii, dotat cu echipamentele necesare, respectiv cu
personal calificat, care sa efectueze serviciile de întretinere şi reparaţii ;
- Pentru calificare, prestatorul trebuie să deţină autorizaţie de reparaţie pentru echipamente de ridicat.

CERINŢE PRIVIND DESFĂŞURAREA SERVICIILOR :
1. lucrările de revizie şi cele de verificare curentă să fie efectuate cu anunţarea reprezentantului DSP,
astfel încât indisponibilitatea echipamentului să nu afecteze activităţile curente.
2. lucrările de revizie şi cele de verificare curentă să fie efectuate cu anunţarea RSVTI .
3. lucrările de revizie şi cele de verificare curentă să fie effectuate numai în prezenţa reprezentantului DSP
şi a RSVTI.
4. lucrările de revizie şi cele de verificare curentă se vor finalize cu înscrierea operaţiilor în registrul de
supraveghere a echipamentului şi întocmirea procesului verbal de revizie/verificare.
5. lucrările de verificare se vor efectua în conformitate cu lista de control cuprinsă în PV de verificare.
6. refacerea documentaţiei echipamentului în vederea autorizării.
7. lucrările de reparaţii se vor efectua în baza devizului aprobat de către beneficiar.
8. lucrările de întreţinere vor face lunar întrucât echipamentul este foarte vechi.
9. lucrările de verificare se vor face lunar întrucât echipamentul este foarte vechi.
10. timpul de intrevenţie în caz de nefuncţionare a liftului este 5 ore sau a doua zi la prima oră .

LUCRĂRILE DE MENTENANŢĂ ŞI DE CVERIFICARE SE VOR EFECTUA ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE DIN CARETA TEHNICĂ
-

Reglaje mecanice
curăţări şine
gresări
reglaje automatizări

REGLEMENTARI TEHNICE
- LEGEA nr. 64 / 2008 – privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.
- PT R2 – privind instalaţiile de ridicat.
Intocmit,
Sef Serv. Ad-tiv Aprovizionare Mentenanta
Ing. Bogdan Cernenco
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Sectiunea III
FORMULARUL 1
Înregistrată la sediul autorității contractante (..................., România)
Nr. ______/_____________________
OFERTANTUL ________________________________________ (denumirea/numele)
Adresa:________________________________________________
Telefon: ______________________
Fax: __________________________
E-mail: ________________________
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către: Directia de Sanatate Publica a judetului Iasi, cu sediul in Iasi, str. V. Conta nr.2-4, telefon nr.
0232/278228, fax nr. 0232/241963, cod fiscal 4981352, reprezentată prin Director Executiv Dr. Liviu Stafie si Director
Executiv Adjunct Economic Ec. Ana Pintilie în calitate de beneficiar, pe de o parte,
Ca urmare a Invitației de participare privind achiziția prin cumpărare directă a serviciilor
.........
Noi _____________________________________________________________________,
transmitem, alăturat, următoarele documente care însoțesc oferta:

NR. FORMULAR

DENUMIRE FORMULAR

FORMULAR 1

Scrisoarea de înaintare

FORMULAR 2
FORMULAR 3

FORMULAR 4
FORMULAR 5

Declarație privind eligibilitatea
Declarație privind evitarea conflictului de interese în
conformitate cu prevederile art. 59 - 60 din Legea nr.
98/2016
Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la
art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016
Propunerea tehnică

FORMULAR 6

Oferta financiară

Data completării :[ZZ.LL.AAAA]
Cu stimă,
[Nume ofertant],
(numele, semnătura autorizată și ștampilă)
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Solicitat
Solicitat
Solicitat

Solicitat
Solicitat
Solicitat

vă

FORMULARUL 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(art. 164 din Legea 98/2016)
Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
_____________________________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţejudecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunileprevazute la art. 164 din Legea 98/2016
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:
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. 181 -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 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;
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.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.
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 dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
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FORMULARUL 3
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)
1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în
declaraţii, următoarele:
a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul
subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face
parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților
susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor;
b) eu sau terţiisusţinători ori subcontractanţiipropuşi nu suntsoţ/soţie, rudă sau afin, până la
gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a Direcției
Naționale de Probațiune;
c) eu sau terţiisusţinători ori subcontractanţipropuşi nu avem, direct ori indirect, un interes
personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze
independenţa şi imparţialitateaautoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau terţiisusţinători ori subcontractanţipropuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului
de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem 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 Direcției Naționale de Probațiune, implicate în
procedura de atribuire;
e) eu sau terţiisusţinători ori subcontractanţipropuşi nu am 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 Direcției
Naționale de Probațiuneși care sunt implicate în procedura de atribuire.
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţicâştigători,
pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, 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,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţiireprezentanţilorautorizaţi ai DirectieiNaționale de Probațiune cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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FORMULARUL 4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016
Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului
economic
persoana
juridică],
în
calitate
de
ofertant
la
procedura
de
................................................................................................
pentru
achiziția
de
............................................................................................................................,
cod
CPV
..................................., la data de ............................., organizată de Directia de Sanatate Publica Iasi , declar
pe proprie răspundere că:
1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea
nr. 98/2016.
2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situațiiprevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016,
respectiv:
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51din Legea nr. 98/2016;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activității;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune
încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de dauneinterese sau alte sancțiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutulinformațiilor transmise la solicitarea
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecție;
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să
obțineminformațiiconfidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de
atribuire și nu am furnizat din neglijențăinformații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra
deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată )
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FORMULARUL 5
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNICĂ

-

Prezentat ca și document distinct -
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FORMULARUL 6
.............................................
(denumirea/numele ofertant)
OFERTA FINANCIARĂ
Către Directia de Sanatate Publica Iasi
1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ................ ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerințele cuprinse în
documentația mai sus menționată, să furnizăm ........................ .............................................................pentru
prețul de ........................................................... (cifre și litere) Ron la care se adaugă ..................... (cifre și
litere) Ron, valoarea TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestam serviciile
conform .................................................................................................... în termenul de ......... zile/ore (după
caz) înscris în Propunerea tehnică și pe toată perioada contractului.
3. Ne angajăm să menținem 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. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Înțelegem că nu suntețiobligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită,
dacă acestea nu îndeplinesc toate condițiile menționate în documentația de atribuire.

Data _____/_____/_____
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

Declaratie
privind personalul care va răspunde de îndeplinirea contractului

Subsemnatul, reprezentant al ________________________________________
_____________________________________________________________________ declar pe proprie răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie privind încheierea contractului de prestari servicii curierat şi ţinând
cont de prevederile legislaţiei penale aplicate faptei de fals în declaraţii, că persoanele nominalizate în tabelul de mai jos
vor răspunde de îndeplinirea contractului.
Nume şi prenume

Rol în îndeplinirea
contractului

Studii

Vechime în activitate

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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, alte persoane juridice să furnizeze
informaţii reprezentanţilor Directiei de Sanatate Publica Iasi cu privire la orice aspect în măsură să dovedească
veridicitatea datelor de mai sus.

Data completării _________________
Operator economic,
_____________________
(semnătură autorizată)
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Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

D eclaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele
tehnice de care dispune operatorul economic
pentru indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor contractuale

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
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, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai _____________________________________(denumirea şi adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării _________________
Operator economic,
_____________________
(semnătură autorizată)
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