
 

                              
                   OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONA 

 
 

Nr. 10241/17.04.2018 

Invitatie de participare  
  Autoritate contractanta: 

Directia de Sanatate Publica Iasi, cu sediul in strada  Vasile Conta nr.2-4, telefon/fax 023227228, 

cod postal  700106, Romania, E-mail:  achizitii@dspiasi.ro, Adresa internet (URL): www.dspiasi.ro 

 Detalii anunt 

1. Achizitie  directa  de furnizare produse, ce  se realizeaza in conformitate cu prevederile art 7, al. 5 

din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Anexa 2 

2. Obiectul achizitiei publice:  Achizitionarea  serviciului  de paza si monitorizare pentru obiectivul 

Directia de Sanatate Publica Iasi, corp A si corp B 

   3. Cod CPV:  79713000-5   servcii de paza  

4. Valoare totala estimata: 128640 lei fara TVA( 10720 lei fara TVA /luna , 8 luni pe anul 2018 si 4 

luni pe anul 2019). 

5. Ofertele se vor transmite /depune la sediul  Directiei de Sanatate Publica Iasi,  strada  Vasile Conta 

nr.2-4, cod postal  700106, camera 7 , sau e-mail  achizitii@dspiasi.ro,  

Oferta va cuprinde pretul total exprimat in lei fara TVA si cu TVA  

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile. 

6. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut . Operatorul economic declarat castigator va publica 

in 2 zile lucratoare in catalogul electronic noul SEAP oferta sa financiara conform documentatie 

depuse.  

7. Termen limita de depunere a ofertelor : 19.04.2018 oras 16:00 

Persoana de contact : Consilier achizitii: Ec. Lucia Stafie.Tel 0232278228 

8.  Informatii suplimentare:  Anexam caietul de sarcini.  

 

Director Executiv 
Dr. Liviu Stafie 

 
 
 
Director Executiv Adj. Economic 
Ec. Petronela Bostoaca  
 
 
Intocmit  

Compartiment Achizitii                           
 Ec. Lucia Stafie 

 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECŢIA   DE   SĂNĂTATE   PUBLICĂ  IASI 
  Str. Vasile Conta nr. 2-4 , Telefon - centrala : 0232 / 210900 ; 
secretariat : 0232 / 271687; fax : 0232 / 241963 
email - dsp99@dspiasi.ro,   site - www:dspiasi.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 11730 
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Compartiment Achizitii 

 

   Aprobat, 

   Director Executiv, 

   Dr. Liviu Stafie 

 

 

 

 

 

Caiet de sarcini 

a  Contractului de Prestari Servicii de Paza 
                                                                                                              
 

1. Denumirea contractantului: 

Directia de  Sanatate  Publica a Judetului Iasi, Adresa: Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963, -

mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro  

2. Obiectul caietului de sarcini: Achizitionarea  serviciului  de paza si monitorizare pentru obiectivul Directia de Sanatate 

Publica Iasi, corp A si corp B, cod CPV 79713000-5. 

3. Procedura aplicata : –  categoria serviciilor Anexa 2  

4. Cod   CPV          79713000-5   servcii de paza  

5. Sursa de finantare : venituri proprii, buget de stat  

6. Criteriul de atribuire : cel mai scazut pret.       

7. Specificatii tehnice: 

 Paza va fi asigurată de către societăţi specializate si autorizate de organele competente în serviciul de pază şi protecţie, 

cu obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri şi de valori importante, 

precum şi protecţia umană. 

Societatile trebuie să fie constituite şi să funcţioneze potrivit legislaţiei în domeniu, în vigoare la data procedurii de 

achizitie. 

Lista cu obiectivele ce necesita servicii de paza  

Nr. crt. Denumirea obiectivului Datele de identificare  

 

 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECŢIA   DE   SĂNĂTATE   PUBLICĂ  IASI 
  Str. Vasile Conta nr. 2-4 , Telefon - centrala : 0232 / 210900 ; 
secretariat : 0232 / 271687; fax : 0232 / 241963 
email - dsp99@dspiasi.ro,   site - www:dspiasi.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 11730 
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1. Directia de Sanatate Publica Iasi, 

corp A  

mun. Iasi, str. V. Conta, nr. 2-4, jud. Iasi 

Tel/fax. 0232/210.906;  

 

2. Directia de Sanatate Publica Iasi, 

corp B 

mun. Iasi, str. N. Balcescu nr.21, jud. Iasi 

Tel. 0232/210900; fax 0232/213642 

 

Număr total de posturi de paza: 2 

Nr. crt. Unitate beneficiară Nr. posturi necesare în anul 2018 

1. DSP Iasi, Corp  A 

1 post 8 h/24 h, 5 zile/saptamana, cu exceptia 

zilelor de sambata si duminica si a zilelor de 

sarbatoare legala 

Total ore perioada mai –decembrie  2018 – 1344 

ore. Conform Anexa nr. 1 

2. 

DSP Iasi, Corp B 1 post permanent, 24h /24h, 7 zile / săptămână. 

Total ore perioada mai - decembrie 2018 -5880 

ore Conform Anexa nr. 1 

Nr. total posturi de paza/ ore  2/7224 ore  

Mentionam ca numarul de ore de paza poate fi modificat de catre autoritatea contractanta . 

7.1 . Atributiile prestatorului 

Atributiile personalului de paza :  

1. Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza 

si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate. 

In timpul serviciului personalul de paza este obligat : 

2. Sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricaror fapte 

de natura sa aduca prejudicii; 

3. Sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea acestora ; 

4. Sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne ; 

5. Sa opreasca si sa legitimeze persoanele care solicita accesul in unitatile DSP Iasi,  

6. Sa aduca la cunostinta sefului sau ierarhic si sefului Serviciului Administrativ Aprovizionare Mentenanta despre 

producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului  si despre masurile luate ; 

7. In caz de avarii la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili sau substante chimice, la retelele electrice 

sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta 

celor in drept si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului ; 

8. In caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze 

pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia ; 

9. Sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si valorilor in caz de dezastre ; 

10. Sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa-si dea concursul pentru 

indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor ; 

11. Sa fie dotati cu uniforme inscriptionate cu denumirea firmei prestatoare, legitimatii si insemne specifice  pe durata 

prezentei in post ; 
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12. Sa poarte  in timpul serviciului mijloacele de aparare si de protectie ; 

13. Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa consume astfel de bauturi in timpul 

serviciului ; 

14. Sa respecte consemnul general si particular al postului ; 

15. Sa permita accesul publicului in institutii numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne 

pentru mentinerea unui climat civilizat si sigur in interiorul cladirilor; 

    7.2 Atributiile prestatorului 

1. Prestatorul va asigura respectarea programului de pază, în conformitate cu prezentul contract şi cu prevederile 

planului de pază 

2. Prestatorului va asigura executarea  serviciul de pază, cu personal atestat, în conformitate cu prevederile L333/2003 

3. Prestatorul nominalizează Şeful de Obiectiv, a cărui principală obligaţie este asigurarea legăturii cu Achizitorul 

4. În cazul în care prestatorul schimbă Şeful de Obiectiv,  va notifica Achizitorul în termen de o zi, prin adresă 

transmisă prin Fax , e-mail  sau depusă la registratura Achizitorului. 

5. În cazul unui incident de pază sau a unei nereguli în executarea serviciului de pază Şeful de Obiectiv trebuie să fie 

prezent în unitatea Achizitorului în termen de 60 min de la notificarea prin SMS, cu excepţia cazurilor în care cele 

două părţi convin altfel. 

6. Prestatorul va asigura personalul de pază astfel încât agentul din post să nu efectueze mai mult de 4 ore peste 

programul serviciului de pază 

7. Prestatorul trebuie să asigure un timp de intervenţie la alarmă, de 10 minute pe timp de zi şi de 5 minute pe timp de 

noapte.   

8. Prestatorul va colabora cu responsabilul din cadrul compartimentului administrativ al Achizitorului, la intocmirea 

planului  anual de pază, conform prevederilor art. 5 al 1 din Legea nr. 333/2003;  

9. Să înştiinţeze de îndată Responsabilul cu securiateta din partea Achizitorului  sau şefii ierarhici ai acestuia despre 

producerea oricărui eveniment în timpul exercitării serviciului şi despre măsurile luate. 

10. Să păstreze confidenţialitatea deplină în legătură cu activitatea sa şi cu datele şi informaţiile la care are acces în 

legătură cu obiectivul Achizitorului 

11. Prestatorul va permite instruirea de către Achizitor  a personalului de pază în domeniul SSM şi SU în conformitate 

cu prevederile organizării acestor activităţi în cadrul Achizitorului. 

12. Prestatorul are obligaţia să înlocuiască, la cererea conducerii Achizitorului, agenţii de pază care nu se achită 

corespunzător de sarcinile specifice; 

13. Societatea de pază are obligaţia  să verifice lunar  starea de functionare a mijloacelor de alarmare şi semnalizare, 

solicitând achizitorului repararea acestora în cazul unor defecţiuni. 

14. La solicitarea Achizitorului obţine şi va prezenta lista de evenimente înregistrate în dispecer pe perioada de timp 

precizată în solicitare. 

15. Prestatorul raspunde, conform reglementarilor legale, de pastrarea confidentialitatii cu privire la orice informatii, 

date si/sau fapte care constituie secret de serviciu de care vor lua la cunostinta  salariatii sai in cadrul locului de 

munca, aflate in legatura cu activitatea DSP Iasi; 

16. Reprezentantul firmei de paza are obligatia de a intocmi la sfarsitul fiecarei luni calendaristice un grafic de prestare 

a serviciilor ce va fi vizat de catre Seful Serviciului Administrativ, Aprovizionare, Mentenanta; 

17. Facturile vor fi prezentate la plata numai insotite de grafic ( pontaj de prezenta)  de prestare a serviciilor 

 7.3 Monitorizarea unităţii presupune urmărirea permanentă a obiectivului DSP Iasi  de către un dispecerat.  
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 Prestatorul va asigura monitorizarea obiectivului în mod continuu printr-un dispecer care va prelua semnalele de alarmă 

ale centralelor de supraveghere la efracţie  

Sistemul de comunicare  cu dispeceratul trebuie să permită transmiterea unei mari cantităţi de informaţii, în vederea 

 transmiterii corecte şi complete a tuturor datelor referitoare la motivul şi la locul exact de unde se transmite alarma. 

Semnalele monitorizate de dispecerat vor fi: semnale de panică, de efracţie, de incendiu, de inundaţie, scurgeri de gaze  etc. 

 Dispeceratul societăţii specializate trebuie să fie avizat de instituţiile competente, în conformitate cu dispoziţiile legale 

 in vigoare. 

 Sediile DSP Iasi din Vasile Conta nr.2-4 si Nicolae Balcescu nr.21  sunt prevazute cu sistem de alarma  propriu. 

  7.4 Intervenţia presupune ca, în urma apelării de la oricare unitate monitorizată, să se intervină cu echipajele din dotare 

în  timp util pentru rezolvarea situaţiilor apărute. 

 Rezerva mobilă de intervenţie trebuie să dispună de mijloacele auto necesare (autoturisme de intervenţie din dotarea 

 societăţii) şi de toate mijloacele din dotarea agenţilor de pază. 

 7.5 Dotările tehnice specifice solicitate sunt specifice activităţii de pază şi se referă la deţinerea următoarelor : 

- staţii de emisie-recepţie ; 

- maşini de intervenţie şi deservire  ; 

- armament în dotare (spray paralizant / pistoale cu gaze lacrimogene, bastoane de cauciuc); 

- dispecerat în municipiul Iasi. 

Ofertantul trebuie să asigure personalul de specialitate necesar executării prestaţiei în conformitate cu caietul de sarcini. 

 Personalul angajat de către ofertant şi folosit pentru prestarea serviciului trebuie să respecte regulile de ordine interioară 

 prevăzute în regulamentele DSP. 

Normele de protecţia muncii, de prevenire şi stingerea incendiilor, precum şi cele de protecţia mediului sunt cele 

 prevăzute de legislaţia în vigoare.  

8. Durata contractului de achiziţie publică: 

Incepand din data de 01.05.2018 pana pe 31.12.2087,cu posibilitate de prelungire  prin act aditional in primele patru luni 

din anul 2019,si/sau pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019. 

Contractul intra in vigoare dupa semnarea lui de ambele parti. 

Valoarea  estimata totala  a achiziţiei:  conform  devizului anexat 128.640 lei (10720 lei fara TVA valoare pe luna  85.760 

lei pe anul 2018, 42880 lei fara TVA pe anul 2019).  

9.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. 

9.1Situatia personala a ofertantului 

1.Declaraţie privind eligibilitatea   

2.Declaratie privind conflictul de interese, in conformitate cu prevederile art 59-60 din Legea nr 98/2016 

3.Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016, (formular 4) 

9.2 Cerinţa obligatorie:  

1. Certificat de înregistrare emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data deschiderii ofertelor. 

2. Licenţă eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române  pentru desfăşurarea activităţii de pază şi protecţie, 

conform prevederilor Legii nr. 333/2003 cu modificările şi completările ulterioare – copie legalizata sau copie conforma cu 

originalul(semnata si stampilata de catre persoana autorizata)  
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3. Lista cu personalul  de specialitate  ce va raspunde de indeplinirea contractului. Va fi prezentată o declaraţie privind 

numele persoanelor care vor duce la îndeplinire viitorul contract  şi specializarea acestora. Personalul sa detina atestat, în 

conformitate cu prevederile L333/200. 

4. Lista cu echipamentul necesar executarii contractului,  se va completa. Se va indica daca echipamentul este propriu sau 

inchiriat, sau al unui subcontractant 

9.3.Prezentarea ofertei  

Limba de redactare a ofertei. Ofertele sunt acceptate în limba română 

Perioada de valabilitate a ofertei:  90 de zile de la depunere. 

Modul de prezentare a   propunerii tehnice si financiare  

Propunerea tehnica va fi prezentata   in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. 

 Ofertantul are obligatia de a exprima pretul ofertat pentru prestarea serviciilor  in lei fara TVA, se va  completa oferta 

financiara si oferta finanaciara detaliata( deviz de calcul  cost ore agent)  Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere 

al continutului pe toata perioada de valabilitate  

Se va    atasa un deviz   din care sa  rezulte modul de obtinere al tarifului/ora/post. 

Tariful va fi distinct pentru cele doua posturi de paza, tinandu-se cont de specificul acestuia. 

Propunerea economico-financiară va conţine toate elementele privind modalitatea de plată, condiţiile de plată şi 

eventualele condiţionări suplimentare. 

Nu se acceptă majorarea preţului pe toată durata derulării contractului. 

9.4 Condiţii de plată: 

 a) Nu se accepta plăţi în avans; 

 b) Plata se va efectua pe baza  facturii insotita de  graficul de prezenta a  agentilor de paza in termen de maxim 30 de zile 

de la data facturarii. 

Pretul contractului nu se ajusteaza, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. 

 

 

Sef Serv. Ad-tiv Aprovizionare Mentenanta 

Ing. Bogdan Cernenco                                                                                                   

 

Compartiment Achizitii, 

Ec. Lucia Stafie 
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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.  
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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 ...................... 

 

 

 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.  
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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) 

 

 

 

 

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;  
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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 daune-interese 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 ) 

 

 

Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

PROPUNEREA TEHNICĂ 

 

 

 

- Prezentat ca și document distinct - 
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............................................. 

(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 sunteți obligați 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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............................................. 

(denumirea/numele ofertant) 

 

OFERTA FINANCIARĂ DETALIATĂ 

Devzi de calcul privind costul agent /ora 

 

Data _____/_____/_____ 

Subsemnatul ...............................................................în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic 
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