NR: 105/30.10.2020

GABRIELAALINA
UNGUREANU

Semnat digital de
GABRIELA-ALINA
UNGUREANU
Data: 2020.11.02
14:30:49 +02'00'

Se aprobă,
Președinte
Alina Gabriela Ungureanu

INVITAȚIE PARTICIPARE
Asociația pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala, in calitatea de autoritate contractantă, are
onoarea sa va invite sa participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție: Kituri
Igienice în cadrul proiectului POCU/18/4.1/101639, Intervenții în domeniul combaterii
discriminării și promovării multiculturalismului din cadrul proiectului ALBA IULIA 360” cod SMIS
101639 la nivelul Regiunii Centru, Județul Alba, Municipiul Alba Iulia.
1. Obiectul achiziției: Kituri igienice in cadrul proiectului ALBA IULIA 360, COD SMIS101369
2. Descrierea produselor se regăsește in Caietul de Sarcini, anexa la prezenta invitație
3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica: achiziție directa
4. Sursa de finanțare a contractului de furnizare care urmează sa fie atribuit: Fondul Social
European în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară
nr.4.1 “Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație
aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității
roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”.
5. Oferta depusă de operatorul economic trebuie sa cuprindă:
Propunerea financiara: ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta
sa cuprindă elementele de cost si informațiile cu privire la preț precum si la alte condiții
financiare si comerciale legate de obiectul achiziției publice conform cerințelor de la
punctul 2 al invitației de participare.
Nota: Propunerea financiara va fi semnata si stampilata de către ofertant.
6. Limba de redactare a ofertei: romana
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data transmiterii acesteia
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8. Termen de furnizare: pana la data de 18.11.2020
9. Prețul va fi exprimat in lei fără TVA.
10. prețul ofertei este ferm, in lei
Nu se accepta actualizarea prețului contractului
11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: prețul cel mai scăzut.
12. Documente de calificare solicitate:
Scrisoare de înaintare
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul
procedurii
Formularul 1
Declarație privind neîncadrarea în
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul
art. 164 din Legea nr 98.2016
procedurii
Formular nr. 2
Declarație privind neîncadrarea în
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul
in prevederile referitoare la
procedurii
conflictul de interese din Legea nr
Formular nr. 3
98.2016
Declarație privind neîncadrarea în
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul
art 165 si 167 din Legea nr
procedurii
98.2016
Formular nr. 4
Oferta Tehnica
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul
procedurii
Formular nr. 4
Propunere financiara
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul
procedurii
Formular nr. 5
Persoane juridice/fizice romane
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul
procedurii
Se va prezenta Certificatul de înregistrare fiscala,
eliberat de Oficiul Registrul Comerțului, (copie lizibila
semnata si stampilata pentru ,,conformitate cu
originalul"), cu semnătura autorizata si stampila
ofertantului, valabil la data deschiderii ofertelor.
Persoane fizice romane
Se va prezenta Autorizația de funcționare(copie lizibila
semnata si stampilata pentru ,,conformitate cu
originalul"), precum si orice alt act edificator considerat
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necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria
profesionala impusa de îndeplinirea contractului.
Se va prezenta Certificatul de înregistrare fiscala (copie
lizibila semnata si stampilata pentru ,,conformitate cu
originalul"), cu semnătura autorizata si stampila
ofertantului, valabil la data deschiderii ofertelor
13. Prezentarea ofertei
Ofertanții interesați de procedura de achiziție își vor posta oferta pe site-ul http://sicap-prod.elicitatie.ro la rubrica Proceduri de atribuire – Cumpărări directe-Catalog electronic.
Toți cei interesați își vor posta oferta in CATALOGUL ELECTRONIC SEAP, cu denumirea KITURI
IGIENICE in cadrul Proiectului ALBA IULIA 360 Cod SMIS 2014:101369.
Autoritatea va selecta oferta cu prețul cel mai scăzut, care va deveni câștigătoare după
prezentarea si îndeplinirea condițiilor mai sus menționate, respectiv prezentarea documentelor
de calificare, a propunerii financiare si a propunerii tehnice. Nerespectarea denumirii poate duce
la imposibilitatea selectării de către autoritatea contractantă a ofertelor.
Răspunsurile la eventuale solicitări de clarificări vor fi postate pe site-ul www.adis.org.ro –
secțiunea achiziții publice.
Data limita pentru postarea ofertei pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro, este 06.11.2020.
După postarea ofertei in SICAP, va rugam sa confirmați acest fapt pe adresa de e-mail:
office.adis@yahoo.com

Adresa de e-mail de unde se pot procura informații suplimentare este: office.adis@yahoo.com
14. La oferta de baza:
NU se accepta oferte alternative
15. Plata prețului contractului se va efectua in contul operatorului economic, in maxim 30 de zile
lucrătoare de la primirea facturii.
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ANEXA

CAIET DE SARCINI
1. INFORMAŢII GENERALE RELEVANTE:
În cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Apel de proiecte 3- “Dezvoltare Locală
Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate ”; Axa Prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea
sărăciei”; Obiectivul tematic 9- „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de
discriminare”; Prioritatea de investiții 9.ii:„Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate”;
Obiectivul specific 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de
măsuri integrate, Municipiul Alba Iulia este Lider de parteneriat în cadrul proiectului cu titlul „ALBA IULIA
360”, Cod SMIS 2014+: 101639, alături de Liceul de Arte “Regina Maria” Alba Iulia, Fundația Națională a
Tinerilor Manageri, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă Alba, Fundația PAEM Alba, SC DAD Expertise SRL, BPI Management Consulting Romania SRL, SC
Intratest SA, Universitatea”1 Decembrie 1918”Alba Iulia, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială.
Acest proiect a fost aprobat, conform Scrisorii de informare privind aprobarea Cererii de finanțare nr.
46749/15.05.2017, înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, cu nr. 27197/12.06.2017, încheindu-se Contractul de finanțare POCU/18/4/1/101639, Cod SMIS
2014+: 101639, înregistrat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene cu nr. 56059/18.09.2017.
Obiectivul General : Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome din Municipiul Alba Iulia,
prin implementarea de măsuri integrate adresate acestora în acord cu principiile promovării incluziunii
sociale, combaterii sărăciei și a oricărei forme de discriminare.
Obiectivele Specifice: OS1. Creșterea accesului și participării la educație: educație timpurie(de nivel anteșcolar și școlar), învățământ primar și secundar, prin acordarea unor pachete integrate pentru 130 de copii
cu vârsta cuprinsă între 0-17 ani, pe programul tip scoală după școală din cele 5 comunități marginalizate,
pe o perioadă de 32 de luni; OS2. Creșterea ratei de ocupare cu minim 30% din 340 de persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială, cu vârsta cuprinsă între 16-64 ani prin furnizarea de masuri integrate
de consiliere profesională, ucenicie la locul de muncă pentru 15 persoane și formare profesională pentru
240 persoane, pe o perioadă de 34 de luni; OS3. Dezvoltarea de competențe în vederea înființării de
afaceri , prin furnizarea de servicii personalizate de consiliere antreprenorială, mentorat antreprenorial și
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3 persoane beneficiază de microgranturi, timp de 32 de luni; OS4. Dezvoltarea de servicii medicale și socio
- medicale pentru 90 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din care 26 persoane
vârstnice au dificultăți în desfășurarea activităților curente și nu beneficiază de ajutorul niciunei persoane
și 64 de persoane cu dizabilități, pe o perioadă de 32 de luni; OS5. Ameliorarea condițiilor de locuit pentru
gospodăriile persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din cele 5 comunități, în care există
populație aparținând minorității romilor din Municipiul Alba Iulia, în suprafață de aproximativ de 1168 mp
și dotarea locuințelor cu minim 51 panouri solare, pe o perioadă de 32 de luni; OS6. Îmbunătățirea situației
juridice prin furnizarea de servicii de asistență juridică în vederea reglementării actelor de identitate și/sau
proprietate pentru 560 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, pe o perioadă de 32 de
luni; OS7. Creșterea conștientizării grupului țintă și a publicului larg în domeniul combaterii discriminării și
promovării multiculturalismului prin 4 campanii de informare, pe o perioadă de 32 de luni;
În vederea îndeplinirii activităților de proiect atât în perioada de implementare cât și post implementare,
realizării obiectivelor propuse, atingerii indicatorilor și realizării rezultatelor propuse în cadrul proiectului
“ALBA IULIA 360”, Cod SMIS 2014+: 101639, este necesară achiziția de KITURI IGIENICE.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. În acest sens orice ofertă prezentată va
fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor din
Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice
prevazute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.
Nota: Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca
de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricație sunt menționate doar pentru
identificarea cu ușurința a tipului de produs si nu au ca scop favorizarea sau eliminarea anumitor furnizori
sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.
În vederea respectării contractului de finanțare POCU/18/4/1/101639, Asociația pentru Dezvoltare si
Incluziune Sociala dorește achiziționarea următoarelor produse:
Nr.
Crt.

Cod C.P.V./
produs
similar*)

Produs/caracteristici

U.M.

Cantitate

1

33141620-2

Kituri igienice

Buc
-

TOTAL

Valoare
totală
estimată
(fără TVA)
-Lei

156

Preț
Unitar
estimat
(fără
TVA)Lei
260,50

-

-

40.638,60

40.638,60

Caracteristici minime:
Kiturile igienice vor avea următoarea componenta minima:
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Nr.
Crt.

1

2
3
4

5

Denumire produs/articol

Măști chirurgicale de unica folosința 3 pliuri si 3 straturi
cu elastic, Culoare: Albastru/alb, Ambalare: 50 bucăți /
cutie cu marcaj CE, Compoziție material: nețesut (100%
polipropilena), Eficienta filtrării: ≥ 98%, Conform Standard
EN 14683:2019+AC:2019;
Șervetele umede antibacteriene si dezinfectante, avizate
biocide (48 bucăți/pachet);
Dezinfectant gel pentru mâini, 85% etanol, Biocide
(500ml);
1 termometru digital in cutie
1 Trusa de materiale igienice si sanitare cu următoarea
componenta minima:
- Foarfece cu vârfuri boante – 1 bucata
- Dispozitiv respirație gura-gura – 1 bucata
- Pipa Guedel mărimea 4 – 1 bucata
- Pipa Guedel mărimea 10 – 1 bucata
- Deschizător gura – 1 bucata
- Garou elastic – 1 bucata
- Atele din material plastic – 2 bucăți
- Leucoplast 5 cm/3 m – 1 rola
- Leucoplast 2.5 cm /2.5 m -1 rola
- Pansament individual 2/6 cm – 10 bucăți
- Pansament cu rivanol 6/10 cm – 5 bucăți
- Pansaplast (plasture) 6/50 cm – 1 bucata
- Fașa tifon 5 cm/ 4m – 5 bucăți
- Fașa tifon 10 cm/ 5 m – 3 bucăți
- Bandaj triunghiular l=80 mm – 2 bucăți
- Vata hidrofila sterile 50 g – 2 bucăți
- Mănuși de examinare – 4 perechi
- Comprese sterile 10/8 cm x 10 buc – 10 pachete
- Alcool sanitar 200ml - 1 bucata
- Alcool iodat 200ml - 1 bucata
- Rivanol soluție 200ml - 1 bucata
- Apa oxigenata 85ml – 1 flacon
- Batiste hârtie dezinfectante – 10 bucăți
- Ace siguranta – 12 bucati

U.M.

Cantitate

Cod CPV

cutie

156

pachet

156

bucăți

156

33741300-9

bucăți

156

38412000-6

bucăți

156

33141620-2

33140000-3

39514500-3
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-

Pahare unica folosința – 5 bucăți
Caiet 50 file - 1 bucata
Pix/Creion – 1 bucata
Broșura prim ajutor – 1 bucata

Așa cum rezultă din Regulamentul (CE) NR.213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007 achiziția este
înscrisă la următorul cod CPV: 33141620-2
La livrare produsele vor fi obligatoriu însoțite de :
1. factura.
2. certificat de garanție - daca este cazul.
Furnizorul va asigura transportul si va răspunde de integritatea produselor pana la livrarea acestora la
locația indicata de beneficiar.
Pentru livrarea acestor produse se solicita următoarele:
- produsele sa respecte specificațiile tehnice si tipul solicitat
- furnizorul are obligația de a asigura garanția pentru eventualele defecțiuni apărute la produsele
ce fac obiectul achiziției, înlocuind produsele defecte.
- termenul de valabilitate a produselor este de minim un an de la data recepției acestora.
Având în vedere prevederile art. 8 al (1) din Contractul de finanțare - condiții specifice prin care sumele
necheltuite la nivelul contractelor de achiziție aferente contractului de finanțare se dezangajează și ținând
cont de faptul că la aprobarea bugetului aferent contractului de finanțare au fost aduse deja ca
fundamentare a valorii, oferte ale furnizărilor, precum și prevederile Capitolului III din Norma procedurală
internă privind achiziția directă de produse, servicii sau lucrări în baza Legii 98/ 2016 privind achizițiile
publice și a Hotărârii de Guvern 395/ 2016, atribuirea contractului de achiziție se face prin cumpărare
directă, prin intermediul Catalogului Electronic de produse/servicii/ lucrări – publicat în SEAP la secțiunea
”Cumpărare directă”.
Toate cerințele tehnice solicitate în caietul de sarcini, vor fi considerate ca minimale si obligatorii.
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FORMULAR 1
OPERATOR ECONOMIC
………………………………….
(denumirea / numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Către ……………………………………………………………………………………………………………………….
(denumirea autorității contractante și adresa completă)
Ca urmare a invitației de participare nr........din..................(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului.................. (denumirea contractului de achiziție publică),
noi……………………………………………………………………..(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat
urmatoarele:
2.

Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original:
a)

Documentele de calificare;

b)

Propunerea tehnică

c)

Propunerea financiară.

DETALII ADMINISTRATIVE
1. DETALII PRIVIND COMPANIA
Numele Companiei
Forma juridică
Data înmatriculării
Ţara înmatriculării
Numărul de înmatriculare la
Registrul Comerţului
Cod fiscal
Adresa oficială
Adresa de contact (dacă este
diferită de cea de mai sus)
Site:
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2. PERSOANE DELEGATE
Persoane delegate să semneze în numele companiei
Nume:
Prenume:
Poziţie:
Telefon:
Fax:
Email:
Persoana de contact în legătură cu cererea de ofertă
Nume:
Prenume:
Poziţie:
Telefon:
Fax:
Email:
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele.

Data completării:

Cu stimă,
Operator economic,
……………………………………………………..
(semnătura autorizată)
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Formularul nr 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 instanţe
judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute 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.
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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 terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al
doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a Asociatei pentru
Dezvoltare si incluziune Sociala
c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi 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 imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi 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 Asociatei pentru Dezvoltare si incluziune Sociala
e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi 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 Asociatei
pentru Dezvoltare si incluziune Sociala și care sunt implicate în procedura de atribuire.
Membrii asociați ai Asociației pentru Dezvoltare și Incluziune Sociala (ADIS): Alina Gabriela Ungureanu,
Petruța Sandu, Valentina Adriana Dima, Ionel Manu.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020

Comisia de evaluare a ofertelor: Ungureanu Gabriela Alina, Ungar Constanta Irina, Ursu Lenuta Ramona
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 desemnaţi câştigători, 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 informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Directiei Naționale 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 Națională de Probațiune,
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 situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016,
respectiv:
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din 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
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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 conținutul informațiilor 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 obținem
informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și
nu am furnizat din neglijență informații 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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Formular 5

OFERTĂ TEHNICĂ
IDENTIFICAREA OFERTANTULUI
Nume:
Persoana de contact:
Adresă:
Telefon:
Fax:
Email:
Data întocmirii:
Data până la care oferta este valabilă:

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

SPECIFICAȚII ADIS

SPECIFICAȚII OFERTANT

_______________________________________
Semnătura şi ştampila ofertantului
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Formular nr. 6

PROPUNERE FINANCIARĂ
IDENTIFICAREA OFERTANTULUI
Nume:
Persoana de contact:
Adresă:
Telefon:
Fax:
Email:
Data întocmirii:
Data până la care oferta este valabilă:

Nr.
crt.

Denumirea
serviciului

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

U.M.

Cantitate

Pret unitar la
destinatia
finala
(exclusiv TVA)
lei (RON)

Valoare totală
la destinatia
finala
(col.4 x col.5)
lei (RON)

Valoarea
T.V.A.
lei (RON)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL OFERTĂ
Semnătura şi ştampila ofertantului,
…………………….
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