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Casa Judeteana de Pensii Bacau 
       Nesecret 
Nr. AC/28224/03.05.2018 

 

       Aprobat, 

   Alina IFTODE 
Director executiv 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
procedura achizitie directa 

pentru atribuirea contractului de 
servicii de curatenie birouri 

 
 
1. Autoritate contractanta: CASA JUDETEANA DE PENSII BACAU 
2. Adresa: mun. Bacau, Bld. Ionita Sandu Sturza, nr. 63A, judet Bacau, cod postal 600269 
3. Telefon: 0234511366, 0234512279 
4. Fax: 0234510085 
5. Adresa intermet: www.cjpbacau.ro 
6. Obiect contract: servicii de curatenie spatii birouri 
7. Cod CPV: 90900000-6 Servicii de curatenie si igienizare 
8. Sursa de finantare: Bugetul de Asigurari Sociale de Stat 
9. Durata contractului de achizitie publica: pana la 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii prin 

act aditional cu 4 luni 
10. Mijloace de comunicare: Orice clarificare solicitata de operatorii economici se poate solicita 

prin fax nr. +40234510085 si e-mail cjp.bacau@gmail.com. 
11. Modalitatea de achizitie: achizitie directa SICAP – oferta declarata castigatoare va publica 

anuntul in SICAP 
12. Valoarea estimata a contractului: 54800 lei fara TVA, cu posibilitatea suplimentarii cu maxim 

27400 lei fara TVA aferenta perioadei de prelungire cu maxim 4 luni in conditiile legii 
13. Cerinte obligatorii de calificare pentru operatorii economici interesati sa oferteze: 

13.1 Situatia personala a ofertantului: 
• Ofertantul va prezenta acte doveditoare din care sa rezulte ca nu se afla in situatiile 

prevazute la: 
- art. 164 din Legea nr. 98/2016 – Formular nr.1 
- art. 165 din Legea nr. 98/2016 - Formular nr.2 
- art. 167 din Legea nr. 98/2016 - Formular nr. 3 
• Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si 

alte venituri ale bugetului local. 
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• Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a 
contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat. 

• Dupa caz, documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic poate beneficia de 
derogarile prevazute la art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016. 

 
13.2 Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Certificat Inregistrare emis de Oficiul de Registru al Comertului, Cod Unic de Inregistrare, Act 
Constitutiv din care sa reiasa ca are obiect de activitate, respectiv o incadrare corespunzatoare 
obiectului contractului pentru care depune oferta, toate in copie conform cu originalul. 
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN. 

13.3 Capacitate tehnica si profesionala 
• Ofertantii isi vor prezenta experienta profesionala in domeniu prin completarea 

formularului nr. 5 – Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare in 
ultimii 3 ani si formularul nr. 6 - Experienta similara, a prestarilor de servicii incheiate 
cu institutii publice. 

• Declaratie pe propria raspundere privind calitatea materialelor de curatenie utilizate 
in prestarea serviciului de curatenie. 

14. Propunere tehnica – mod de prezentare 
Modul de prezentare  a propunerii tehnice se va face astfel incat sa se asigure posibilitatea 
verificarii corespondentei a materialelor de curatenie utilizate cu specificatiile solicitate in caietul 
de sarcini. Ofertele care nu respecta prescriptiile caietului de sarcini vor fi descalificate. 
Documentele privind situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii 
profesionale si capacitatea tehnica si profesionala vor fi opisate si numerotate. 
15. Propunerea financiara – mod de prezentare 
Completare “formularul de oferta” nr. 4 din sectiunea formulare, inclusiv anexa. Oferta are 
caracter ferm si obligatoriu, cu o perioada de valabilitate de 30 zile. Pretul ofertei va fi exprimat 
in lei fara TVA. 
16. Criteriu de atribuire: “pretul cel mai scazut”  
Contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat oferta cu propunerea financiara avand 
“pretul cel mai scazut” fara TVA, dintre toate ofertele admisibile(adica: acceptabile – ofertantii 
indeplinesc cerintele obligatorii de calificare) 
17. Limba de redactare a ofertei: ROMANA 
18. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile 
19. Cai de atac: Organism competent “Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor” adresa: 

str. Stravropoleos, nr. 6, sector3, Bucuresti, cod postal 030084, Romania 
20. Modul de prezentare a ofertei: 

• Adresa la care se depune oferta: Registratura Casei Judetene de Pensii Bacau, mun. 
Bacau, Bld. Ionita Sandu Sturza, nr. 63A, jud. Bacau, cod postal 600269 

• Data limita de depunere a ofertei: 09.05.2019, ora 12 
• Numar de exemplare: 1 ORIGINAL 
• Mod de prezentare: 

Oferta se va depune la Registratura Casei Judetene de Pensii Bacau, in plic sigilat si 
stampilat, pe care se va mentiona: 
 
„Oferta pentru Servicii curatenie birouri. 
A nu se deschide inainte de data de 09.05.2018, ora 14:00.” 
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Oferta va fi intr-un plic sigilat insotit de scrisoarea de inaintare care va contine datele 
de identificare a ofertantului. Plicul sigilat va contine in interior 2 plicuri sigilate si 
stampilate, avand inscrisuri cu urmatoarele mentiuni: plicul 1 – propunere tehnica; 
plicul 2 – propunere financiara. Plicurile trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa 
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care 
oferta respectiva este declarata intarziata. 
 
Nu se accepta oferte alternative. 

 
CAIET DE SARCINI 

 
A. Obiect achizitie 

Casa Judeteana de Pensii Bacau cu sediul social in mun. Bacau, Bld. Ionita Sandu Sturza, nr. 63A, 
jud. Bacau doreste achizitionarea serviciului de curatenie pentru sediile CJP Bacau, dupa cum 
urmeaza: 

- Sediu CJP Bacau – 1376.45 mp 
- Sediu Punct de Lucru Onesti – 315.75 mp 
- Sediu Cab. Expertiza Medicala Onesti – 120 mp 
- Sediu Cab. Expertiza Medicala Moinesti – 58 mp 
- Sediu Punct de Lucru Moinesti – 20 mp 

 
B. Cerinte minimale privind nivelul calitativ, tehnic si de performanta referitoare la prestarea 

serviciului: 

Personal local necesar: 

- 1 norme X 8 ore – Bacau 
- 1 norma X 4 ore – Bacau 
- pentru sediile din mun. Onesti si Moinesti se doreste a se efectua curatenie de 2 ori pe 

saptamana 

Materiale necesare (estimare) pentru desfasurarea activitatii pe o luna calendaristica: 

Nr. 
Crt. Denumire produs 

unitate 
de 

masura 

CJP 
BACAU 

CLP 
Onesti 

P.L. 
Moinesti 

Exp. 
Onesti 

Exp. 
Moinesti Total 

1 CREMA CURATAT BUC. 3 1 1 1 1 7 
2 SOLUTIE DE PARCHET LITRU 4 0 0 0 0 4 
3 MOP BBC BUC. 8 2 2 2 2 16 
4 BURETE VASE BUC. 6 2 1 1 1 11 
5 CLOR LITRU 4 1 1 1 1 8 
6 SOLUTIE DE PARDOSELI LITRU 8 2 1 1 1 13 
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7 DEO CAMERA BUC. 4 1 1 1 1 8 
8 H.IGIENICA 2 STR. ALBA  BUC. 60 15 2 4 3 84 

9 
PROSOP HARTIE ALBA – min. 
90 ml BUC. 50 10 2 4 4 70 

10 DETERGENT MOBILA LITRU 4 1 1 1 1 8 

11 
SAC MENAJ 35 L 50 
BUC./ROLA ROLA 9 2 2 1 1 15 

12 SAC MENAJ 120 L ROLA 4 1 1 1 1 8 
13 DETERGENT GRUP SANITAR LITRU 3 1 1 1 1 7 

14 
DEZINFECTANT GRUP 
SANITAR LITRU 6 1 1 1 1 10 

15 
DEZINFECTANT ODORIZANT 
SOLID WC BUC. 24 2 1 2 1 30 

16 DETARTRANT LITRU 4 1 1 1 1 8 
17 DETERGENT GEAM LITRU 5 2 1 1 1 10 
18 SAPUN SPUMA  LITRU 10 1 1 1 1 14 

19 
ODORIZANT PERETE 
(REZERVA) BUC. 5 1 1 1 1 9 

20 
LAVETA MICROFIBRA 
SCOTCH-BRITE rosie BUC. 5 1 1 1 1 9 

21 
lAVETA MICROFIBRA 
SCOTCH-BRITE verde BUC. 5 1 1 1 1 9 

22 
LAVETA MICROFIBRA 
SCOTCH-BRITE albastra BUC. 5 1 1 1 1 9 

23 
SERVETELE HARTIE 2 
STRATURI 100 BUC./CUTIE CUTIE 6 0 0 0 0 6 

24 MANUSI MENAJ PERECHI 4 1 1 1 1 8 
25 ODORIZANT GRUP SANITAR BUC. 2 1 1 1 1 6 

 

Distribuirea toaletelor: 

- Sediu CJP Bacau – 10 toalete 
- Sediu Punct de Lucru Onesti – 1 toaleta 
- Sediu Cab. Expertiza Medicala Onesti – 2 toalete 
- Sediu Cab. Expertiza Medicala Moinesti – 1 toaleta 
- Sediu Punct de Lucru Moinesti – 1 toaleta 

Inventar de instalat in toalete: 

- Sediu CJP Bacau – 10 dispensere hartie igienica, 10 dispensere prosop hartie, 10 dozatoare 
sapun lichid 

- Sediu Punct de Lucru Onesti – 2 dispensere hartie igienica, 1 dispenser prosop hartie, 1 
dozator sapun lichid 

mailto:cjp.bacau@gmail.com
http://www.cjpbacau.ro/


  

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 
 
Directia Economica – Compartiment Achizitii      
Bld. Ionita Sandu Sturza, nr. 63A, mun. Bacau, jud. Bacau   
Tel.: +4 0234 511366, +4 0234 512279, Fax: +4 0234 510085 
cjp.bacau@gmail.com , www.cjpbacau.ro  ODCP 16835 
_______________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                       
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt 
destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document 
în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului  
                                                                                                                                                                                    5 

 

- Sediu Cab. Expertiza Medicala Onesti – 2 dispensere hartie igienica, 2 dispensere prosop 
hartie, 2 dozatoare sapun lichid 

- Sediu Cab. Expertiza Medicala Moinesti – 1 dispenser hartie igienica, 1 dispenser prosop 
hartie, 1 dozatoare sapun lichid 

- Sediu Punct de Lucru Moinesti – 1 dispenser hartie igienica, 1 dispenser prosop hartie, 1 
dozator sapun lichid 

Inventar de instalat pentru Cabinetele de expertiza medicala: 

- Sediu Cab. Expertiza Medicala Bacau – 2 dispensere prosop hartie, 2 dozatoare sapun lichid 
- Sediu Cab. Expertiza Medicala Onesti – 1 dispenser prosop hartie, 1 dozator sapun lichid 
- Sediu Cab. Expertiza Medicala Moinesti – 1 dispenser prosop hartie, 1 dozator sapun lichid 

Electrocasnice necesare: 

- Sediu CJP Bacau – 2 aspiratoare 
- Sediu Punct de Lucru Onesti – 1 aspirator 
- Sediu Cab. Expertiza Medicala Onesti – 1 aspirator 
- Sediu Cab. Expertiza Medicala Moinesti – 1 aspirator 
- Sediu Punct de Lucru Moinesti – 1 aspirator 

  
C. Cerinte referitoare la conditiile de munca, protectia muncii si protectia mediului 

Ofertantul are obligatia de a preciza in cadrul ofertei tehnice, date si informatii cu privire la 
operatiunile necesare prestarii serviciilor, inclusiv periodicitatea si frecventa lor, in vederea 
indeplinirii obligatiilor contractuale. Totodata, ofertantul are obligatia de a preciza in cadrul 
ofertei tehnice, date si informatii cu privire la conditiile de munca si de protectie a muncii. 
 

D. Propunerea financiara 
In pretul ofertat vor fi incluse toate costurile legate de prestarea serviciului de curatenie, inclusiv 
cheltuielile cu personalul si materialele de curatenie utilizate. 
Oferta financiara se va exprima in lei , la care se aduga TVA. 
 

E. Atribuirea contractului 
Pentru atribuirea contractului, criteriul de atribuire este “pretul cel mai scazut” in conditiile 
indeplinirii in totalitate a criteriilor din prezenta documentatie. 
 
           

Marina ARVA 
DIRECTOR  EXEC.  ADJ.  EC. 

 
 
 

Silviu  OPRISAN 
COMP.  ACHIZITII 
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MODELE DE FORMULARE 

 

 

 

Lista formularelor: 

 

Formularul - 1 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 
privind achizitiile publice 

 

Formularul - 2 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 
privind achizitiile publice 

 

Formularul - 3        Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 
privind achizitiile publice  

 

Formularul – 4        Formular de oferta, cu anexa la oferta 

 

Formularul - 5        Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani  

 

Formularul - 6        Experienta similara  
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Formularul  1 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

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

 

Subsemnatul, ....................................................................reprezentant/împuternicit al 
............................................... (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant, 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură  de achiziţie publică si sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevazută la art. 164 
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv: 

(1) nu s-a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de mine, sau nu am 
luat cunoştinţă în orice alt mod că am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

    a) nu am participat la 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 am fost condamnat; 

    b) nu am participat la infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni assimilate 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 am fost condamnat; 

    c) nu am participat la 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 am fost condamnat; 

    d) nu am participat la 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 am fost condamnat; 

    e) nu am participat la 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 
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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 am fost 
condamnat; 

 f) nu am participat la 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 am fost condamnat; 

 g) nu am participat la actiuni de fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea 
intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

(2) De asemenea, declar ca nu exista persoana condamnată printr-o hotărâre definitiva care sa fie 
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic 
sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scopul verificării si confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului,  făcuta unui organ sau instituţii 
de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru 
altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea 
acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

Semnătura reprezentantului ofertantului  

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

Numele  şi prenumele semnatarului                        
.................................................... 

Capacitate de semnătura         
.................................................... 

Data                        
.................................................... 

 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul 
asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal. 
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Formularul  2 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165 DIN LEGEA 98/2016 
PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 

 

Subsemnatul, ........................................................... reprezentant/împuternicit al 
............................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant la 
procedura de achizitie publică pentru atribuirea contractului având ca obiect 
.......................................................................................cod CPV ………………………….., 
organizată de Casa Judeteana de Pensii Bacau, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din 
situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv nu am încălcat 
obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru 
a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrative având caracter definitiv şi 
obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si 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. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte 
unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii 
ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă » 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  ................................................ 

Numele  şi prenumele semnatarului                         .................................................... 

Capacitate de semnătură        ..................................................... 

Data                       ..................................................... 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul 
asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal. 

mailto:cjp.bacau@gmail.com
http://www.cjpbacau.ro/


  

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 
 
Directia Economica – Compartiment Achizitii      
Bld. Ionita Sandu Sturza, nr. 63A, mun. Bacau, jud. Bacau   
Tel.: +4 0234 511366, +4 0234 512279, Fax: +4 0234 510085 
cjp.bacau@gmail.com , www.cjpbacau.ro  ODCP 16835 
_______________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                       
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt 
destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document 
în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului  
                                                                                                                                                                                    10 

 

Formularul  3 

 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 167 DIN LEGEA 
98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 

 

Subsemnatul, ................................................................... reprezentant/împuternicit al 
......................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de 
ofertant la procedura de achizitie publică pentru atribuirea contractului având ca obiect 
..................................................cod CPV …………………….., organizată de Casa Judeteana de 
Pensii Bacau, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 
167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, 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 ma aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau înîncetarea 
activităţii; 

c)  nu am comis o abatere profesională gravă care îmi 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 său în legătură cu procedura în cauză; 

e) nu ma aflu 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 mea anterioară la pregătirea procedurii de atribuire nu a condus la o 
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai 
puţin severe; 

g) nu am 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) nu m-am 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 am prezentat aceste informaţii sau nu nu 
sunt în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, 
să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 
procedurii de atribuire sau nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o 
influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea mea din 
procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru către mine. 
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si 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. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de 
stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru 
altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea 
acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă ». 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  ................................................ 

Numele  şi prenumele semnatarului                         

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

Capacitate de semnătură         

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

Data                        

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

 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul 

asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal. 
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Formularul  4 

 

 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ  

 

 

 

Examinând documentatia cuprinsa in caietul de sarcini, subsemnatul, reprezentant al 

ofertantului ...........................................................(denumirea/numele ofertantului), ne 

oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Caietul de sarcini, să furnizăm 

prestarea “........................................................”,  pentru  suma de ....................... 

lei,  (suma în litere şi în cifre), plătibil în RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată conform 

legii, dupa caz . Preturile unitare pentru fiecare produs se regasesc in anexa la formularul de oferta 

 

1. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de …...  zile, (durata în 
litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne 
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

2 Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să asigurăm 
prestarea acestor servicii. 

 

4.       Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata 
în litere si cifre), respectiv până la data de _____________________ (ziua/luna/anul), si ea va 
rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
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5.      Până la încheierea si semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită castigătoare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 

 

 

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului            ........................................ 

Numele  şi prenumele semnatarului              
.................................................... 

Capacitate de semnătură               
.................................................... 

Data                            
...................................................... 
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Anexa la Formular 4 

Elemente pret – pondere costuri 

 

 

 

Nr.crt. Produs/serviciu/lucrare Cost forta 
de munca 

Cost 
materiale 
utilizate 

Beneficiu, 
inclusiv 

cheltuieli 
indirecte 

Pret lunar 
fara TVA 

1 Serviciu curatenie - lunar     

      

total      

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului            ........................................ 

Numele  şi prenumele semnatarului              
.................................................... 

Capacitate de semnătură               
.................................................... 

Data                            
...................................................... 
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Formular 5 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII 

 ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 Subsemnatul............................................................, reprezentant împuternicit al 
......................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
............................................................................... (denumirea si adresa autoritaţii contractante)     
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră. 

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

                  
             
          Operator economic,            
              
              ………… ………………. 

                                                                              
                  (semnatura autorizată ) 
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Nr. Crt. 

 

 

Obiectul contractului 

 

 

Codul CPV 

 

Denumirea/numele 
beneficiarului/clientului 

Adresa 

 

Calitatea 
furnizorului*) 

 

Preţul total al 
contractului  

 

Procent  îndeplinit 
de furnizor 

% 

 

Cantitatea (U.M.) 

 

Perioada de 
derulare**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

         

         

 

Operator economic, 

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

                 (semnaturautorizată) 

________ 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, 
subcontractant. 

**)Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a livrării 
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Formular 6 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

EXPERIENTA SIMILARA*) 

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. 

Numarul si data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 _ 

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

 _ 

|_| contractant asociat 

 _ 

|_| subcontractant 

4. Valoarea contractului: 

exprimata in  exprimata 
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moneda in care in echivalent 

s-a incheiat  euro 

contractul 

a) initiala (la data semnarii contractului):  _________            ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului): _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de 

solutionare: ___________________________. 

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care 

ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: 

_______________________________. 

Candidat/ofertant, 

_______________ 

(semnatura autorizata) 

------------ 

    *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei 

de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. 
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