
              R O M Â N I A 
LICEUL TEHNOLOGIC IORDACHE ZOSSIMA ARMASESTI                     

              JUDETUL IALOMITA 
                          Com. Armăsesti, Jud. Ialomita, str. Bisericii nr.35, Cod postal 927030  

               Tel/Fax 0243-288564, C.U.I.4365395, e-mail – gs_ag_armasesti@yahoo.com 

 

                                                                                            Aprobat, 

                                                                                                                                           DIRECTOR, 

                                                                                                                                 STAN NICULINA 

 

ANUNT – ACHIZITIE DIRECTA 

„LUCRARI DE REPARATII ACOPERIS CLADIRE LICEU SI EXECUTIE HIDROIZOLATIE” 

 

 

1. Autoritatea contractanta: LICEUL TEHNOLOGIC IORDACHE ZOSSIMA, cu sediul in 

localitatea Armasesti, str. Bisericii, nr. 35, judetul Ialomita 

2. Tipul achizitiei: Contract de lucrari 

3. Obiectul achizitiei: Lucrari de reparatii acoperis cladire liceu si executie hidroizolatie 

1. Termenul limita de depunere a ofertelor: 17.08 2018, ora 15
30

, prin intermediul SICAP ,prin depunere 

directa sau prin posta la adresa: LICEUL TEHNOLOGIC IORDACHE ZOSSIMA cu sediul in localitatea 

Armasesti, str. Bisericii, nr. 35, judetul Ialomita, in plic inchis si sigilat. Pe plic se va inscrie: „Oferta 

pentru Lucrari de reparatii acoperis cladire liceu si executie hidroizolatie” – Secretariat 

2. Cod CPV: 45261900-3 Lucrari de reparare si intretinere acoperisuri 

3. Procedura de achizitie: Achizitie directa, conform art. 7, alin.(5), din Legea 98/2016 privind achizitiile 

publice 

4. Valoarea estimata a achizitiei: 54621,85 lei, fara TVA 

5. Sursa de finantare: buget local 

6. Specificatii: cuprinse in caietul de sarcini atasat la prezentul anunt de achizitie directa 

7. Cerinte minime de calificare: conform documentatiei atasate la prezentul anunt de achizitie directa 

8. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile 

9. Publicarea anuntului: prezentul anunt de achizitie directa este publicat pe site-ul Liceului 

http://www.liceul-zossima-armasesti.ro/, respectiv pe site-ul www.e-licitatie.ro la sectiunea 

Administrare/Publicitate-Anunturi 

10. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: se transmite prin e-mail, in baza unei solicitari scrise, 

inaintata autoritatii contractante prin fax la nr. 0243288564, sau e-mail: gs_ag_armasesti@yahoo.com 

      Informatii referitoare la achizitie se pot obtine la adresa de e-mail: gs_ag_armasesti@yahoo.com   

      Persoana de contact: administrator de patrimoniu – Ing. Dumitriu Dumitru, telefon 0786385853.   

 

Administrator de patrimoniu, 

                                                                Ing. DUMITRIU DUMITTRU 

 

 

http://www.liceul-zossima-armasesti.ro/
http://www.e-licitatie.ro/


 

DOCUMENTATIA PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI 

 

 

 

Pentru atribuirea contractului de achizitie publica referitor la: 

 

 

 

„LUCRARI DE REPARATII ACOPERIS CLADIRE LICEU SI EXECUTIE HIDROIZOLATIE” 

 

 

 

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

 

CAIET DE SARCINI 

 

FORMULARE 

 

 

1.                            Codul CPV:  45261900-3 Lucrari de reparare si intretinere acoperisuri 

 

 

 

Procedura: ACHIZITIE DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

 

„LUCRARI DE REPARATII ACOPERIS CLADIRE LICEU SI EXECUTIE HIDROIZOLATIE” 

 

 

 

 

 

 

 

Codul CPV: 45261900-3 Lucrari de reparare si intretinere acoperisuri 

 

 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. 

Obiectul contractului: Achizitia are loc in vederea atribuirii contractului de lucrari (executie): 

„Lucrari de reparatii acoperiscladire liceu si executie hidroizolatie” 

Lucrarile constau in: 

 desfacerea izolatiei hidrofuge vechi in vederea refacerii 

 turnare strat suport din beton B200,in camp continuu cu grosime de 3 cm,pt. refacere terasa acoperis 

 amorsarea suprafetelorcu solutie bituminoasa in doua straturi 

 refacere hidroizolatie cu membrana bituminoasa in doua straruri,pentru acoperis terasa 

 proba de inundare a terasei in vederea controlului executiei si a receptionarii lucrarilor 

 garantia de buna executie :5ani de la data receptiei lucrarilor 

Valoarea estimata fara TVA: 54621,85  lei fără TVA, conform deviz general aprobat de Consiliul 

Judetean si Consiliul Local. 

Modul de finalizare a achizitiei directe: Finalizarea achizitiei directe se va face prin semnarea 

contractului de lucrari. Achizitorul are deplina decizie in selectarea ofertantului castigator, fara a fi obligat sa 

prezinte justificari celorlalti ofertanti. Prezentei achizitii nu ii sunt aplicabile prevederile referitoare la solutionarea 

contestatiilor catre CNSC, achizitia directa nefiind o procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica. 

Documentele de calificare solicitate: se vor prezenta urmatoarele documente: 

1. a)Declaratia privind situatia personala a ofertantului (conform formulare nr. 1, 2, 3 anexate) – prin care 

sa dovedeasca ca nu incadreaza la prevederile art. 164, art. 167, respectiv art. 59 si 60 din legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice. 

Nota: Persoanele care fac parte din comisia de evaluare oferte cu functii de decizie din cadrul autoritatii, 

implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica sunt: Stan Niculina, 

Munteanu Diana, Dumitriu Dumitru .  

 in cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. 



 in cazul in care ofertantul are subcontractanti declarati, fiecare subcontractant va prezenta documentele 

mentionate (se va completa si formularul 4 anexat). 

             b) Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca ofertantul nu figureaza cu 

datorii scadente de plata raportat la luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor la bugetul general 

consolidat (ANAF) si la bugetul local. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita aceste documente 

ulterior, ofertantilor admisi. 

       2.   Certificat constatator – copie conform cu originalul semnata si stampilata. 

       3.   Informatii generale (conform formular nr. 5 anexat) 

       4.   Oferta va contine: 

a) Propunerea tehnica: se va elabora in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.  

Specificatiile tehnice -  listele de cantităti fac parte integrantă din documentatia pentru atribuirea contractului si 

constituie ansamblul cerintelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică si 

propunerea financiară.  

Ofertele care nu satisfac cerintele listelor de cantitati vor fi declarate neconforme si vor fi respinse. 

b) Propunerea financiara, va contine: 

 Formularul de oferta, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Pretul din formularul de 

oferta va reprezenta pretul total al contractului, fara TVA, si va fi exprimat in lei (conform formular nr. 6 

anexat) 

 Propunerea financiară va fi detaliată pentru fiecare articol de deviz, aferente fiecărei categorii de lucrări 

propuse. 

 Propunerea financiară:  valoarea acesteia se va încadra în limitele prevăzute în prezenta documentatie si 

va cuprinde, distinct, valoarea cheltuielilor aferente lucrărilor de bază – determinată în baza listelor de 

cantităti.  

 Declaratia reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului din care sa rezulte ca oferta prezentata 

respecta toate cerintele/conditiile precizate in prezenta solicitare de oferta (conform formular nr. 7 anexat). 

 Nu se accepta oferte partiale; 

 Nu se accepta oferte intarziate; 

 Nu se accepta completarea documentelor lipsa, ulterior deschiderii ofertelor; 

 Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile; 

 Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, in caz de necesitate, de a solicita clarificari la 

documentatie. 

Adresa depunere oferte: Documentele de calificare, impreuna cu propunerea tehnica si financiara se vor 

depune direct sau prin posta la adresa: LICEUL TEHNOLOGIC IORDACHE ZOSSIMA, cu sediul in localitatea 

Armasesti, str. Bisericii, nr. 35, judetul Ialomita, in plic inchis si sigilat. Pe plic se va inscrie: „Oferta pentru  

„LUCRARI DE REPARATII ACOPERIS CLADIRE LICEU SI EXECUTIE HIDROIZOLATIE” 

-Secretariat Liceu 

 

  

 Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut in LEI, fara TVA, in conditiile indeplinirii in totalitate a 

cerintelor din cuprinsul documentatiei de atribuire. 



 Oferta stabilita ca fiind castigatoare este acea oferta admisibila a carei propunere tehnica corespunde 

cerintelor minime obligatorii, a carei propunere financiara are pretul cel mai scazut si care indeplineste cerintele 

privind conditiile de participare. 

 In cazul in care valoarea ofertelor depuse depaseste valoarea estimata a achizitiei, ofertele vor fi respinse, 

iar procedura de achizitie va fi reluata. 

 Daca doua sau mai multe oferte se vor clasifica pe primul loc avand preturi egale, atunci autoritatea 

contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit 

ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 

 Conditii de plata: Plata se va efectua in contul executantului indicat de catre acesta. 

 Executantul va emite factura pe adresa: LICEUL TEHNOLOGIC IORDACHE ZOSSIMA, cu sediul in 

localitatea Armasesti, str. Bisericii, nr. 35, judetul Ialomita, CUI 4365395, cont RO41TREZ24A650402200200X, 

deschis la Trezoreria Urziceni. 

 Plata se va efectua numai dupa semnarea procesului – verbal la terminarea lucrarilor si remedierea 

obiectiunilor constatate, daca este cazul. 

 Plata se va efectua in baza facturii transmise de executant, primita si acceptata de LICEUL 

TEHNOLOGIC IORDACHE ZOSSIMA, in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii. 

 Data limita de depunere a ofertelor: 17.08.2018, ora 15
30

 

 Alte conditii: Ofertantul are obligatia sa examineze instructiunile, formularele, termenele si specificatiile 

din documentele procedurii, iar in cazul in care are nevoie de lamuriri asupra documentelor prezentate, le va 

solicita in scris. 

 In cazul in care ofertantul declarat castigator se face vinovat de nesemnarea contractului de lucrari 

(executie) in conditiile de baza impuse prin documentatia de atribuire, in termenul prevazut, acesta va decade din 

drepturile castigate, urmand ca contractul sa fie atribuit ofertantului situat pe locul II. 

 Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor 

prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. 

 

 

Intocmit, 

Administrator de patrimoniu 

Ing. DUMITRIU DUMITRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARE 

 

OPERATOR ECONOMIC                                                                             FORMULAR NR. 1 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

D E C L A R A Ţ I E 

privind neîncadrarea 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; 

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, 

__________________________ 

(semnătură autorizată şi ştampilă) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC                                                                            FORMULAR NR. 2 

______________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 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 produsului şi codul 

CPV), la data de ....................(zi/lună/an), organizată de ...................................................................  

(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu sunt în situaţiile prevăzute în 

art. 167 din Legea 98/216 privind achiziţiile 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; 

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 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 ............./............/..............  

Operator economic, 

(semnătură autorizată şi ştampilă) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC                                                                            FORMULAR NR. 3 

______________________ 

(denumirea/numele) 
 

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/ sub contractant /concurent/terţul susţinător, 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 mă aflu în conflict de interese cu autoritatea contractantă Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea”. 

 

Legea 98/2016 privind achiziţiile publice 

 

Reguli de evitare a conflictului de interese 

 

”ART. 59 

    În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 

personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în 

numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot 

influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt 

interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa 

lor în contextul procedurii de atribuire.  

 

ART. 60 

   (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la 

apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu 

exemplificativ: 

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din 

consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, 

terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte 

din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, 

terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că 

poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-

o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere 

sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 

afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 

decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura 

de atribuire; 

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.   

 

 

Data completării ......./......./.......... 

 

 

Operator economic, 

_______________ 

(semnătură autorizată şi ştampilă) 

 
 

 

 

 

 
Notă: Încadrarea în situaţia prevăzuta la art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice atrage 

excluderea ofertantului/susţinătorului/subcontractantului din procedura aplicată pentru atribuirea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 
. 
 

 

 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC                                                                            FORMULAR NR. 4 

______________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND  

PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI 

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 

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 legătura cu activitatea noastră.  

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ...............................................................  
                                                                (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract 

ce urmează a fi 

subcontractante 

Acord subcontractor cu 

specimen de semnătură 

    

    

    

 

 

Data completării ............./............./................. 

 

 

Operator economic, 

________________ 

(semnătură autorizată şi ştampilă) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC                                                                            FORMULAR NR. 5 

______________________ 

(denumirea/numele) 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

 Denumirea/numele: ...........................................................................................................  

 Codul fiscal: ......................................................................................................................  

 Adresa sediului central: ....................................................................................................  

 Telefon: .............................................................................................................................  

Fax: ...................................................................................................................................  

E-mail: ..............................................................................................................................  

 Certificatul de înmatriculare/înregistrare ........................................................................  

(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 

 *Obiectul de activitate, pe domenii: ...............................................................................  

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

 Cont Trezorerie: ...............................................................................................................  

Trezoreria .......................  

 

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 autorizaţi ai autorităţii contractante cu privire la orice aspect în 

măsură să dovedească veridicitatea datelor de mai sus.  

 

 

 

Data completării ............/............/............. 

 

 

Operator economic, 

__________________________ 

(semnătură autorizată şi ştampilă) 

 

 

 

. 

 

 

* Obiectul de activitate al operatorului economic, codul CAEN - corespunzător obiectului 

contractului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC                                                                            FORMULAR NR. 6 

______________________ 

(denumirea/numele) 

 

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 menţionată, să 

furnizăm/să închiriem cu opţiune de cumpărare/ să închiriem fără opţiune de cumpărare /să furnizăm în 

sistem leasing cu opţiune de cumpărare/să furnizăm în sistem leasing fără opţiune de cumpărare (se 

elimină opţiunile neaplicabile) ................................... (denumirea produselor/serviciilor/lucrarii), pentru 

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

produselor 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 furnizăm produsele în 

termenul precizat în ofertă. 

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, alături de oferta de bază: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei 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 completării .........../........../............  

 

 

 

Operator economic, 

__________________________ 

(semnătură autorizată şi ştampilă) 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERATOR ECONOMIC                                                                            FORMULAR NR. 7 

______________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul(a), ..........................................., reprezentant legal al ........................................  

(denumirea operatorului economic), str. ..........................................,  nr. ....................., localitatea 

.................................., în calitate de ofertant la procedura de achiziţie publică directă pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect – Lucrari de reparatii a covorului asfaltic pe drumul 

comunal DC 20 din comuna Armasesti, judetul Ialomita,  cod CPV: 45233142-6, organizată de 

PRIMARIA COMUNEI ARMASESTI cu sediul in localitatea Armasesti, str. Principala, nr. 4, judetul Ialomita , 
prin prezenta declar pe propria răspundere că oferta depusă pentru obiectivul mai sus menţionat, 

respectă toate cerinţele şi condiţiile precizate în ANUNŢ-ACHIZIŢIE DIRECTĂ şi Caietul de sarcini 

transmise de autoritatea contractantă.  

 

 

 

Data completării ........ /.......... /.............. 

 

 

 

 

Operator economic, 

___________________________ 

(semnătură autorizată şi ştampilă) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


