SPITALUL MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSI
STR.1 DECEMBRIE NR 40 HUSI JUD VASLUI
CUI 4359628
Nr.2602/17.02.2017

Aprobat,
MANAGER

Dr.Rotaru Lucia

INVITATIE DE PARTICIPARE
PENTRU SELECTIA DE OFERTE

Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin
achiziţie directă a contractului de achiziţie publică privind Servicii de consultanta si de
reprezentare juridica, cod cpv 79110000-8, servicii care fac parte din Anexa 2 din Legea
98/2016.
Valoarea estimata a achizitiei : 30000,00 lei fara tva pentru anul 2017
Codul CPV: 79110000-8 - Servicii de consultanta si de reprezentare juridica
Perioada de valabilitate a ofertelor:
-90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor
Termenul de plata
-30 de zile de la emiterea facturii
Obiectivul achizitiei directe: incheierea unui contract de achizitie publica conform
Normei procedurale interne nr.10295/26.09.2016, privind desfasurarea procedurii de
achizitie a serviciilor care sunt pe Anexa 2 – legea 98/2016, cu o valoarea estimata fara
TVA mai mica decat cea prevazuta la art.7 alin 1, lit c, contract de prestari servicii de
consultanta si de reprezentare juridica.
Durata contractului: contractul de se va incheiea pana la data de 31.12.2017.
Obiectul achizitiei :Servicii juridice pe resurse umane, in legislatia muncii, pentru
dosarele de achizitii publice si orice alte servicii juridice, impuse de diversele situatii care
pot sa apara.
Criterii de calificare si selectie:
- Se vor prezenta urmatoarele documente, conform cap.iv, sec.6-a paragraful 2 din
Lege, care sunt motive de excludere :
1.Declaratie privind neincadrarea in art.164 din legea 98/2016 privind achizitiile publice
2.Declaratie privind neincadrarea in art.165 si 167 din legea 98/2016 privind achizitiile
publice
3.Declaratie privind evitarea conflictului de interese potrivit art.50 si art.60 din legea
98/2016
Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in
conformitate cu art.173 din Lege:
1. Copie dupa CUI
Experienta similara, in conformitate cu art.179 lit a si b din Lege

Propunere financiara se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta atasat
prezentei invitatii. Pretul din Formularul de Oferta va fi exprimat in Lei fara TVA, este
ferm, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.
● Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza
● Nu se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise
● Nu se accepta completarea documentelor lipsa, ulterior deschiderii ofertelor.
Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile.

Modul de intocmire a ofertei
Documentele de calificare si propunerea financiara se intocmesc intr-un exemplar
si se introduc intr-un plic marcat cu:
1.denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei directe
pentru care s-a depus oferta privind achizitia directa „Servicii de consultanta si de
reprezentare juridica ”
2.denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate
nedeschisa
3.precum si inscriptia : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 28.02.2017
ora 9:30.
Plicului exterior i se vor atasa scrisoarea de inaintare (Formular)
Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile.
Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante : Spitalul Municipal Dimitrie
Castroian Husi str. 1 Decembrie nr 40 Husi, jud.Vaslui (secretariat).
Data limita pentru depunerea oferta 28.02.2017 ora 09:30.
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 28.02.2017 ora 9:30.la adresa mai sus
mentionata, Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Husi str. 1 Decembrie nr 40 Husi,
jud.Vaslui (secretariat).
Intocmit,
Birou Achizitii
Ec. Vrinceanu Luminita

Operatorul economic
contractante
(denumire, datele de identificare)
…………………………………

For
mular 1
Înregistrat la sediul autorităţii
nr………………………..
Data………….ora………
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către________________________________
(denumirea autorităţii contractante)

Ca urmare a invitatiei de participare nr. din
, privind aplicarea achizitiei directe
pentru atribuirea contractului de achizitie publica_______________________________
(denumirea contractului de achiziţie publică) noi
________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă
transmitem alăturat următoarele:
1. Plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________
copii:

a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ___________
Cu stima,
Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)

Formular 2
FORMULAR DE OFERTA FINANCIARĂ
Catre,
SPITALUL MUNICIPAL DIMITRIE CASTOIAN HUSI, str. 1 Decembrie, nr.40, Husi, Vaslui
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _______________
_______________________________________________, ne oferim ca, in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam “Servicii de
consultanta si de reprezentare juridica, cod cpv 79110000-8”, pentru anul 2017.

Denumire serviciu

Tarif lunar
lei

.

Valoare totala lei

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in
graficul de timp stabilit.
Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

Data _____/_____/_____
_________________(semnatura), in calitate de _______________________________, legal autorizat
sa semnez oferta pentru si in numele _______________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
Operator economic
________________
(denumirea/numele)

Formular 3
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN
LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit
al ___________________________________________________________, (denumirea/numele și
sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă
aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, respectiv nu am 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. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (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.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
_________________

(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formular 4

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN
LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
_______________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa
operatorului economic) în calitate de ofertant pentru achiziţia de Servicii de consultanta si de
reprezentare juridica, cod cpv 79110000-8, la data de ____________________ organizată de
_______________________________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie
răspundere că:
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din
Legea 98/2016.
2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016,
respectiv:
a) nu am 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) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne 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) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul
sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a
concurenţei;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne 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) nu ne facem vinovați 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, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele
justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să
obţinem informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de
atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă
asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către
respectivul operator economic.
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.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată )

Formular 5
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE
POTRIVIT ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016
1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit
al ________________________________________________________________,
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant , declar pe
proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi componenţa listei cu persoanele ce deţin
funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea
procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din
procedură.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:
Manager –dr.Rotaru Lucia
Director financiar contabil-ec.Paun Eliza
Director medical-dr.Trofin Virgil
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.

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată

