
SPITALUL MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSI    

STR.1 DECEMBRIE NR 40 HUSI JUD VASLUI  

CUI 4359628 

Nr.3760/02.04.2018 

                                                                                                                                                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 paza, cod cpv 
79713000-5, servicii care fac parte din Anexa 2 din Legea 98/2016. 

 

Valoarea estimata a achizitiei : 116000,00 lei fara tva pentru anul 2018 

Codul CPV: 79713000-5 - Servicii de paza 

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 

paza.  

 

Durata contractului: contractul de se va incheiea pana la data de 31.12.2018, cu 

posibilitatea de a prelungire prin acte aditionale, pana la 30.04.2019. 

Obiectul achizitiei :Servicii de paza pentru obiectivele apartinand Spitalului Municipal 

Dimitrie Castroian Husi conform caietului de sarcini. 

 

 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.Societatea ofertanta sa aiba ca obiect de activitate servicii de paza si protectie, conform 

codurilor CAEN din Certificatul constatator 

         2.Societatea sa fie inscrisa in ONRC, prezentand in acest sens Certificatul de 

Inregistrare 



         3.Societatea ofertanta sa aiba experienta in domeniul pazei si protectiei in ultimii 3 ani, 

inaintand in acest sens documente care sa dovedeasca experienta similara in ultimii 3 ani, cum 

ar fi:documente constatatoare, recomandari, facturi fiscale, etc 

         4.Societatea ofertanta sa delege o persoana calificata – specializata in  domeniul pazei si 

protectiei , responsabil cu derularea contractului 

         5.Licenţă de functionare eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru 

desfăşurarea activităţii de pază şi protecţie, conform prevederilor Legii nr.333/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, iar licenta sa aiba valabilitate pe toata perioada 

contractului. 

         6.Conducatorul societatii specializate de paza si protectie sa aiba avizul Inspectoratului 

de Politie Judetean, in a carui raza teritoriala isi are sediul persoana juridica in cauza. 

 

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,  

● 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 paza ”  
2.denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate 

nedeschisa  

3.precum si inscriptia : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 16.04.2018  

ora 10.00. 

   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  16.04.2018 ora  10.00. 

   Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 16.04.2018  ora 10:30.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 

                                                                                                                                                                      

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAIETUL DE SARCINI 
 
Cap.1. Informaţii generale 

 

Denumirea autorităţii contractante: SPITALUL MUNICIPAL DIMITRIE  CASTROIAN  

HUSI 

Adresa: Husi , str. 1 Decembrie nr.40 , jud. Vaslui 

Numărul de telefon, fax,: 0235.481081 / 0235.480003 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de elaborare şi prezentare a 

ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

propunerea tehnica. 

Caietul de sarcini conţine, in mod obligatoriu, specificaţii tehnice. 

 

Cap.2. Scopul serviciului supus achizitiei  
 Desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de pază şi protecţie, monitorizare şi 

intervenţie în strictă conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi în concordanţă 

cu cerinţele impuse de conducerea  SPITALULUI  MUNICIPAL „DIMITRIE  

CASTROIAN”  HUSI  prin achizitie directa   pentru atribuirea contractului de servicii de pază 

si in conformitate cu prezentul caiet de sarcini. 

DESCRIEREA SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL ACHIZIŢIEI 

 Servicii de pază la obiective cu profil servicii de sănătate publică, acces persoane şi 

autovehicule particulare şi autoutilitare, parcări, reguli de acces şi circulaţie în perimetrul 

păzit. 

 

Cap.3. Cerinţe minime impuse de autoritatea contractanta   

         1.Societatea ofertanta sa aiba ca obiect de activitate servicii de paza si protectie, 

conform codurilor CAEN din Certificatul constatator 

         2.Societatea sa fie inscrisa in ONRC, prezentand in acest sens Certificatul de 

Inregistrare 

         3.Societatea ofertanta sa aiba experienta in domeniul pazei si protectiei in ultimii 3 ani, 

inaintand in acest sens documente care sa dovedeasca experienta similara in ultimii 3 ani, cum 

ar fi:documente constatatoare, recomandari, facturi fiscale, etc 

         4.Societatea ofertanta sa delege o persoana calificata – specializata in  domeniul pazei si 

protectiei , responsabil cu derularea contractului 

         5.Licenţă de functionare eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru 

desfăşurarea activităţii de pază şi protecţie, conform prevederilor Legii nr.333/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, iar licenta sa aiba valabilitate pe toata perioada 

contractului. 

         6.Conducatorul societatii specializate de paza si protectie sa aiba avizul Inspectoratului 

de Politie Judetean, in a carui raza teritoriala isi are sediul persoana juridica in cauza. 

 

Cap. 4. Obligaţiile şi răspunderile prestatorului 

Asigurarea de către societatea specializată de pază şi protecţie a 2 (doua) posturi de 

paza:  



 1 post fix ,  paza si control acces,   permanent (24 ore / zi, 7 zile pe săptămână) 

amplasat la punctul de control acces in obiectivul din str.1 Decembrie nr. 40 ; 

 1 post de patrula la obiective , permanent (24 ore/ zi, 7 zile pe saptamana) , care 

cuprinde : 

  Pavilionul principal, sub denumirea  „ Spital 250 paturi” , cu anexele : Policlinica 

600 consultatii/zi , Corpul G (gospodaresc) care include bucataria si spalatoria ; 

  Postul Trafo( 2 x 1600 KvA), Grupul electrogen 825 KvA ; 

  Rezervorul de apa , Depozitul de oxigen, Stocatorul de oxigen ( platforma 

betonata cu butelie de stocare si instalatia aferenta) ; 

  Pavilionul Boli Infectioase; 

  Pavilionul Psihiatrie/pneumologie/arhiva medicala; 

  doua cladiri de patrimoniu (Pavilion Arhiva si  Pavilion administrativ) ; 

  Pavilion ateliere mecanice si depozit temporar deseuri medicale ; 

 Dispensar TBC; 

  Pavilion hepatita ; 

  Pavilion morga si arhiva financiara; 

  Magazia centrala si magazia secundara ; 

  Centrala Termica ;  

 Pavilion bucatarie ( in conservare)  

 Parcul auto 

Obiectivele de paza cu regim prioritar: 

1. Rezervor apa/statie pompare 

2. Grup electrogen 

3. Depozit deseuri periculoase 

4. Compartiment Primire Urgenta  

5. Centrala Termica 

6. Post transformare joasa tensiune 

7. Arhiva medicala 

8. Arhiva financiara 

 Asigurarea cu personal de pază calificat. Se vor prezenta, în mod 

obligatoriu, atestatele agenţilor de pază care vor presta activitatea la 

obiectivul SPITALUL MUNICIPAL  DIMITRIE  CASTROIAN HUSI 

 Asigurarea de către societatea specializată a pazei obiectivelor, 

bunurilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de 



proprietate, existenţa lor materială, fiind direct răspunzătoare pentru paza, 

integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate; 

    Asigurarea de  către societatea specializată a protejării persoanelor 

(angajaţi ai spitalului, cetăţeni şi agenţi economici aflaţi în interiorul 

obiectivului asigurat) împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, 

integritatea corporală sau sănătatea. 

  Obligaţia societăţii specializate de pază şi protecţie de a întocmi, în 

colaborare cu responsabilul din cadrul compartimentului administrativ al 

Spitalului  şi de a aviza planul anual de pază, conform prevederilor art. 5 

din Legea nr. 333/2003; 

  Asigurarea de  către societatea specializată de pază şi protecţie a 

obiectivului conform planului de pază; 

 Mentinerea de catre firma de paza a curateniei in perimetrul 

supravegheat ;   

 Incasarea taxelor, daca este cazul,  de intrare in spital si a taxelor de 

parcare conform deciziei interne a conducerii unitatii 

 Obligatia societatii de paza sa verifice permanent starea de functionare 

a mijloacelor de alarmare si semnalizare, solicitind achizitorului repararea 

acestora in cazul unor defectiuni 

           Coordonarea activităţii agenţilor de pază folosiţi în dispozitiv va fi asigurată          de 

un   coordonator de obiectiv care are următoarele obligaţii: 

o răspunde de organizarea pe posturi a agenţilor, de instruirea acestora şi de 

controlul îndeplinrii atribuţiilor de serviciu; 

o răspunde de întreaga organizare a sistemului de protecţie şi pază, asigură 

colaborarea cu Direcţia Judeţeană de Poliţie Vaslui si Politia Husi, cu 

Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta „ Podul Inalt Vaslui , precum si  

SMURD  Husi ; 

o conduce nemijlocit grupa de intervenţie rapidă la situaţii operative majore. 

 

       Dotări tehnice minime obligatorii: 

1.bastoane din cauciuc sau tip tomfă , echipament de autoaparare; 

2.echipament de emisie – recepţie, telefoane mobile la fiecare post, care sa asigure permanent 

legatura cu dispeceratul; 

3.uniforme şi însemne distinctive ale societăţii de pază şi protecţie; 

4.materiale şi consumabile (registre) necesare executării serviciilor solicitate. 

5.să respecte prevederile art.48 din Legea nr.333/2003 cu privire la atribuţiile personalului de 

pază. 

 



Cap.5. Obligaţiile şi răspunderile achizitorului 

1.Achizitorul va pune la dispozitia prestatorului: 

a)acces la toate spatiile unde se desfasoara activitatile specifice  

                b)acces la toate spatiile ce sunt necesare pentru definitivarea serviciului  

 

Cap. 6. Durata contractului 

 De la data incheierii contractului de  servicii  pana la data de 31.12.2018, cu 

posibilitatea prelungirii prin act aditional, cu acordul ambelor parti. 

       

Cap. 7. Stabilirea ofertei castigatoare 

Criteriul utilizat este "pretul cel mai scazut" , numai cu respectarea intocmai a 

cerintelor caietului de sarcini si a documentatiei de calificare. 

Propunerea financiara va fi argumentata in mod obligatoriu  de elementele care au stat 

la baza acesteia, astfel: nota de fundamentare a pretului ofertat in lei/ora, care sa 

cuprinda salariul de incadrare, spor pt timpul prestat in zilele de sarbatori legale, spor 

de lucru pt zilele de sambata si duminica, spor de noapte, concediu odihna si retinerile 

CAS, CASS, fond somaj, fond accidente de munca, concedii medicale. 

 Propunerea financiara va cuprinde valoarea totala care se calculeaza 11760 ore (245 

zile*24ore/zi*2 posturi)*tariful pe ora/lei. 

 Pretul poate fi ajustat numai in cazul in care apar acte normative de natura salariala. 

 

Formula de ajustare a pretului în cazul modificarii parametrilor de influenta a pretului este 

urmatoarea: 

PN = PV x CS , unde: 

PN = Pretul nou (actualizat); 

PV = Pretul vechi (care nu mai poate fi mentinut); 

CS = Coeficient de crestere salariala, ce se determina cu formula: 

CS = SN / SV, unde: 

SN = salariu minim pe economie la momentul actualizarii pretului; 

SV = salariul minim pe economie la data deschiderii ofertelor. 

 

Cap.8. Alte precizari 

 Publicitatea procedurii se va realiza prin  pagina web a autoritatii contractante, 

www.spitalmunicipalhusi.ro. 

 Operatorii economici au obligatia de a depune oferta la adresa, data si ora limita 

pentru depunere, stabilite in caietul de sarcini: SPITALUL MUNICIPAL DIMITRIE 

CASTROIAN HUSI, STR.1 DECEMBRIE, NR.40, HUSI, JUD VASLUI, DATA 

LIMITA PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR 16.04.2018, ORA 10. 

OFERTELE SE VOR DEPUNE IN PLIC INCHIS LA SECRETARIATUL 

SPITALULUI. 

             Toate solicitarile de clarificari si raspunsurile  se vor trimite pe emailul autoritatii 

contractante: administrativ@spitalmunicipalhusi.ro 

 

Cap.9. Incheierea contractului de achizitie publica 

Semnarea contractului de achiziţie publică pentru furnizorul de servicii se face la 

sediul beneficiarului la data specificată în adresa de comunicare a acceptării ofertei. 

 

Intocmit, 

 Ing.Timus Ioan 
 

http://www.spitalmunicipalhusi.ro/
mailto:administrativ@spitalmunicipalhusi.ro


 

FORMULARE 

 

 

 

 

 
 Secţiunea „Formulare” conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze 

elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită 

comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.  

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în 

mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 

 

 

              LISTA FORMULARELOR 

 

 

 

Formular 1 Scrisoare de inaintare 

Formular 2 Formular de oferta financiara 

Formular 3 Informatii generale 

Formular 4 Declaratie privind neincadrarea in art.164 din legea 98/2016 privind achizitii              

publice  

Formular 5 Declaratie privind neincadrarea in art.165 si 167 din legea 98/2016 privind 

achizitii publice  

Formular 6 Declaratie privind evitarea conflictului de interese potrivit art.59 si art.60 din 

legea 98/2016 

Formular 7 Imputernicire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular 1  

Operatorul economic                     Înregistrat la sediul autorităţii contractante  

(denumire, datele de identificare)                                                        nr………………………..  

…………………………………                                                          Data………….ora………  

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE  

Către________________________________  
(denumirea autorităţii contractante)  

 

 

 

Ca urmare a anunţului de publicitate  nr.70665 din 20.12.2016, 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 paza” 

cod 79713000-5, pentru anul 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire 

serviciu  

Unitatea 

de 

masura  

Pret 

unitar 

lei 

fara 

tva 

Nr.ore  Valoare 

totala lei 

fara tva 

Valoare 

totala lei 

cu tva 

      

      

      



 
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in 

graficul de timp stabilit.  

  

3. 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  

Operator economic  

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

(denumirea/numele)  

INFORMAŢII GENERALE  

 

 

 

1. Denumirea:  

2. Codul fiscal:  

3. Adresa sediului central:  

4. Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: …………………………………..................  

(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)  

6.Cont IBAN:…………………………………………………………………………………..  

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)  

7. Obiectul de activitate, pe domenii: …………………………………….....................  

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)  

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 

…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………....................…

…..  

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)  

9. Principala piaţă a afacerilor:  

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:  

 

Nr.crt Anul Cifra de afaceri anuala la 31 

decembrie (ron) 

Cifra de afaceri anuala la 31 

decembrie (echivalent EURO) 

    

    

    

 

 

 

 

 

Data completarii…………………(ziua, luna,anul) 

 

Operator economic, 

(Semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular 4  
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         Formular 5  
_____________________  

(denumirea/numele)  

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 paza, cod CPV 

79713000-5, 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 ) 
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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 

Comisia de evaluare a ofertelor: 

Sef birou Achizitii-ec.Vrinceanu Luminita 

Sef birou Administrativ-ing Timus Ioan 

Biroul achizitii-ec Macrescu Cristina 

 

  

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 
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Operatorul economic                     Înregistrat la sediul autorităţii contractante  

(denumire, datele de identificare)                                                        nr……data ……ora….. 

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

 

 

 
ÎMPUTERNICIRE  

 

 

Subscrisa ………………………….................., cu sediul în………………………………........ 

înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal 

……....., reprezentată legal prin …..................................…………, în calitate ......................................, 

împuternicim prin prezenta pe...……......................................................................................................, 

domiciliat în ……………..........…………………..............…………………....................., identificat 

cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de 

……...…..……., la data de ………...............…, având funcţia de........……………………, să ne 

reprezinte la procedura ……………………, organizată de ........................................................ în 

scopul atribuirii contractului de………..…………………............................................………………… 

din data de ……………………  

 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:  

 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 

procedură;  

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 

parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.  

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 

procedurii.  

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.  

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 

privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.  

 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 

(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  

 

 

Data  

 

Denumirea mandantului  
S.C. __________________________  

reprezentată legal prin  

___________________________  

(Nume, prenume)  

___________________________  

(Semnătura autorizată şi 

ştampila) 
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