prezentarea documentelor de calificare şi a propunerii financiare. Nerespectarea denumirii
· poate duce la imposibilitatea selectării de către autoritatea contractantă a ofertelor.
Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email: contact@primăriabreaza.ro.
Răspunsurile vor fi publicate pe site-ul primăriei: www.primariabreaza.ro, secţiunea Anunţuri.
Data limită de publicare a ofertei pe site-ulwww. e-licitatie.ro, este 03.05.2019, ora 12,00.

Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă,
respectiv între data publicării anunţului şi termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în
considerare.
Pentru a asigura identificarea ofertelor de preţ în catalogul Seap, operatorii economici sunt
rugaţi să transmită un email la adresa contact@primăriabreaza.ro în care să confirme încărcarea
ofertei în catalogul electronic Seap (printscreen).
Documentele de calificare împreună cu oferta fermă de preţ se vor depune la sediul autorităţii
contractante, numai de către ofertantul clasat pe locul 1, după selectarea acestuia din catalogul Seap,
ofertantul câştigător urmând a fi contactat de către autoritatea contractantă pentru iniţierea cumpărării
directe din catalogul electronic.
În situaţia în care ofertantul cu preţul cel mai scăzut nu va îndeplinii condiţiile de participare
sau refuză încheierea contractului, va fi selectat/contactat ofertantul clasat pe locul doi.

MODALITĂŢI ŞI TERMENE DE PLATĂ
Plata serviciilor prestate se va efectua prin OP în termen de 45 de zile de la înregistrarea
facturii la registratura Primăriei Oraşului Breaza. Prestatorul are obligaţia de a transmite factura în
maxim 3 zile de la emiterea acesteia. Factura se va emite pe hârtie sau electronic la cerere.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului este preţul cel mai scăzut pentru
întregul pachet, adică pentru toate produsele necesare, cuprinse în anexa ataşată acestui caiet de
sarcm1.
Ofertele vor fi evaluate pentru întregul pachet, prin compararea preţului unitar/bucată în lei,
rară TVA, iar contractul de achiziţie va fi acordat firmei care oferă cel mai mic preţ.
Ofertanţii vor completa centralizatorul de preţuri. Preţul va fi ferm, exprimat în lei, fără TVA,
preţurile vor rămâne neschimbate pe toată durata contractului.n

ÎNTOCMIT
Decebal Firăstr�eru
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Contract de furnizare
nr. _______ data ____________

1. Părţile contractante
ORAȘUL BREAZA , cu sediul în Breaza, str. Republicii, nr. 82 B, telefon 0244/340.508, fax:
0244/340.428,
cod
fiscal
nr.
2845486,
titulară
a
contului
nr._________________________________, deschis la Trezoreria Campina, reprezentata prin
Primar Gheorghe Richea, în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
___________________________________, cu sediul social în ________________, str.
__________________,
nr.
____,
jud.
__________________,
telefon: _________________________, cu număr de înscriere în Registrul Special
__________________, cod de înregistrare fiscală ____________________________,
cont________________________deschis
la
___________________reprezentată
prin
____________, având funcţia de Administrator, în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică
în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de
naţionalitatea furnizorului.
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
i. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu
putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca
incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
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Clauze generale
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă și să livreze Produse de papetărie și
birotică, COD CPV 30192700-8, în baza comenzilor telefonice emise de către autoritatea
contractantă, comenzi ce vor fi onorate in termen de maxim 24 ore de la comunicare.
4.2- Cantitățile și produsele din centralizatorul de prețuri sunt estimative, ele reprezentînd un
necesar estimativ anual al Primăriei Orașul Breaza și pot fi modificate după necesitățile
beneficiarului.
4.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele
furnizate.
5. Preţul contractului
Preţurile unitare sunt cele din oferta financiara, iar valoarea totala a contractului va fi
determinata de valoarea totală a comenzilor emise de autoritatea contractantă.
Valoarea totală a contractului este de 20.000 lei, la care se adauga 3.800 lei – TVA, deci în total
23.800 lei.
6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este până la data de 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii
acestuia cu maxim 4 luni, în funcție de bugetul alocat pentru anul 2020 .
7. Executarea contractului
Executarea contractului începe după încheierea și semnarea acestuia de către ambele părți.
8. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:
a) oferta acceptată din catalogul electronic de produse/servicii/lucrări publicată în SEAP
b) propunerea financiară;
c) alte anexe la contract.
9. Obligaţiile furnizorului
9.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prevazute de
legislatia in vigoare.
9.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele conform celor stabilite la pct. 4.1.
9.3 -Furnizorul se obligă să asigure transportul produselor numai in mijloace de transport
destinate acestui scop care trebuie sa fie curate, aerisite, dezinfectate, lipsite de mirosuri străine,
neinfestate și ferite de orice posibilități de poluare, degradare sau contaminare.
9.4 – Fiecare transport trebuie însoțit de următoarele documente: factură fiscală, aviz de însoțire
a mărfii.
9.5 - Furnizorul se obligă să facă livrarea produselor în funcție de comanda unității achizitoare,
în termen de 24 ore de la comunicarea telefonică a acesteia.
9.6 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în
justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci
înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru
sau în legătură cu produsele achiziționate și să plătească daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli
de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10. Obligaţiile achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.
10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 45 zile de
la înregistrarea facturii la registratura Primăriei Orașului Breaza.
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10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei
convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul
îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt termen.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului și anume 0,1% zi întârziată.
11.2 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract referitoare la calitatea și
cantitatea produselor, dă dreptul părții lezate de a considera contractului de drept reziliat și de a
pretinde plata de daune-interese.
11.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nicio compensaţie, dacă aceasta din urmă dă faliment, cu condiția ca
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune pentru furnizor. În acest caz,
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Recepție, inspecții și teste
12.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor.
12.2 - (1) Recepția calitativă și cantitativă a produselor se face de către reprezentanții
achizitorului, în prezența unui delegat împuternicit de furnizor.
(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea
reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.
12.3 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face
la destinația finală a produselor.
12.4 – Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespund calitativ sau cantitativ,
autoritatea contractantă are dreptul să respingă produsele respective, iar furnizorul are obligația
de a înlocui în termen de maxim 48 ore produsele refuzate, respectiv lipsurile constatate, numai
dacă autoritatea contractantă îi solicită acest lucru.
12.5 – Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.
12.6 – Prevederile clauzelor 12.1-12.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării
garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.
13. Ambalare și marcare
13.1 – (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi
extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în
aer liber, în așa fel incât să ajungă în bună stare la destinația finală.
(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în
considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența
facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
14 Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor
respectând termenul comercial stabilit după primirea comenzii.
14.2 (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a marca și/sau eticheta produsele,
astfel încât să se poată stabili tipul și denumirea lor, cantitatea, producătorul, actul tehnic
normativ al produsului, termen de garanție, etc.
(2) Perioada de garanție acordată produselor rezultă din certificatele de garanție care vor
însoți produsele livrate și curge de la data recepției acestora.
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(3) Achizitorul are dreptul de a notifica, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de
a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în termen de 48 de ore, fără costuri suplimentare
pentru achizitor.
(4) Produsele care în timpul garanției le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă
perioadă de garanție, care curge de la data înlocuirii produsului.
14.3 – Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se
face după semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele
emise de furnizor pentru livrare.
14.4 - Livrarea produselor se considera încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
prevederile clauzelor de recepție a produselor.
14.5 - Prestatorul are obligația de a transmite factura în maxim 3 zile de la emiterea acesteia.
Factura se va emite pe hârtie sau electronic la cerere.
15. Amendamente
15.1 – Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.
16. Ajustarea preţului contractului
16.1 - Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează.
16.2 - Pentru produsele livrate, plățile datorate de către achizitor furnizorului sunt cele declarate
în propunerea financiară, anexată la contract.
17. Întârzieri în îndeplinirea contractului
17.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare până la 31.12.2019, cu
posibilitatea prelungirii acestuia pentru încă 4 luni, în funcție de bugetul alocat pentru anul 2020.
17.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu poate respecta comanda
telefonică, transmisă de către achizitor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul.
17.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungirea a termenului de execuție,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități
furnizorului.
18. Forţa majoră
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actionează.
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
18.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
18.6 - Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
19. Soluţionarea litigiilor
19.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea contractului.
19.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.
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20. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.
21. Comunicari
21.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
21.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau
e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
22. Rezilierea contractului
22.1 – Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă
dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare și de a pretinde plata de daune interese.
22.2 – Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare în cel mult
30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea
contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
22.3 – Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o modificare scrisă adresată
executantului, fără nici o compensație, dacă acesta dă faliment sau este insolvabil, cu condiția ca
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru
executant.
22.4 – În cazul prevăzut la clauza 22.2 și 22.3 executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a
contractului.
23. Legea aplicabila contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi ______________ prezentul contract în 2 exemplare, originale și
identice, câte unul pentru fiecare parte contractantă și conține 5 pagini.
Achizitor,

Furnizor,

ORAȘUL BREAZA
PRIMAR,
Gheorghe Richea

ADMINISTRATOR,

Contrasemnează:
SECRETAR ORAȘ,
Maria Cătălina Goran
CONSILIER JURIDIC,
Ruxandra Tudor
ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
Elena Sichim
ȘEF SERVICIU PFI-API,
Daniela Bunghez
ÎNTOCMIT,
Ramona Marin
RESPONSABIL CONTRACT,
Decebal Firăstrăeru
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ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA ORAȘULUI BREAZA
Formularul nr. 1
Operator economic _____________________
(denumirea/numele)
Nr._______/_________

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către _________________________________________________
Tinand cont de prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice;
Ca urmare a anunțului de publicitate la achiziția directă publicat pe site-ul https://www.elicitatie.ro în data de ______________________________ privind
achizitia directa
de………….….…………………………., cod CPV ……………………………., în data de
………………… (zi/luna/an), noi ……………………..................(denumirea, numele ofertantului)
vă transmitem alăturat, următoarele:
a) Documentele de calificare conform anunțului de publicitate de mai sus;
b) oferta economică (prețul)

Data completării .............

Operator economic,
.

...............................
(nume, semnatura autorizata si stampila)

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA ORAȘULUI BREAZA

Formularul nr. 2
DECLARAŢIE
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 ofertant, 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;

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA ORAȘULUI BREAZA
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
(2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu
dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă
este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

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

Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)
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Formularul nr. 3

Operator economic _____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice
Subsemnatul, ...................................................................... reprezentant legal/împuternicit al
................................................. (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant, declar pe
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că:
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
contribuţiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligaţii sunt definite
de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
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 aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării .............

Operator economic,
.

...............................
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Formularul nr. 4
OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile
publice
Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant
împuternicit
al
_____________________________________________________________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura
de achiziție directă a contractelor de achiziţie publică având ca obiect
................................................................................................................................
(denumirea,
serviciului şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de
.................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere
că nu sunt în situațiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/216 privind achizitiile publice.
ART. 167
(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele
situaţii:
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin
care se constată încălcarea acestor obligaţii;
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză,
iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a
condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri
mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau
în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui
contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
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h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise
la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în
măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în
cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o
influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura
de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din
procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de
insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul
economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie
publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de
observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce
permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei de
reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare
aprobat de instanţă.
(3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice
abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi
încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări
ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă.
(4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una
dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie
în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1).
(5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente
indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici
acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în
următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al
conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire;
b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la
procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau
afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară
sau economică sau de orice altă natură;
c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât
individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori
economici;
d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi
operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de
participare.
(6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea
contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile
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.
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(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 ......................

Ofertant,
_________________
(semnătura autorizată)
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Formular nr. 5

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ..........................................................................................................................................
(denumirea autorității contractante și adresa completă)
1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului .........................
...................................................(denumirea / numerle ofertantului) ne oferim ca, în conformitate
cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizam...................
...............................(denumirea serviciilor) pentru suma de .............................................(suma în
litere și cifre, precum și moneda ofertei) plătibilă după recepția serviciilor, la care se adaugă
TVA în valoare de ................................................. (suma în litere și cifre, precum și moneda)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm ....................
.......................................................... în ...............zile de la semnarea contractului.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de .......................... zile (durata
în cifre și litere) respectiv până la data de ............................(ziua/luna/anul) și ea va rămâne
obligatorie pentru noi, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastă este stabilită ca fiind câștigătoare, să
constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de
atribuire.
5. Precizăm că: (se bifeza opțiunea corespunzătoare)
Depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat in mod clar ”alternativă” / ”altă ofertă”.
Nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea și 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.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă
primită.

Data __ / ___ / ____
............................................................................ , (nume, prenume și semnătură) în calitate de
.................................................. legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ...................
.....................................................................

