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Obiectul principal il constituie achizitionarea serviciilor de medicina a muncii pentru 
149 salariati, conform HG 1169/2011 si in conformitate cu recomandarile pentru 
prevenirea raspandirii infectiei cu SARS-CoV-2 in randul angajatilor, in contextul 
epidemiei de coronavirus. 
 
        Cerintele din caietul de sarcini reprezinta conditiile obligatorii pe baza carora 
operatorii economici specializati si autorizati prezinta oferta ce vor conduce la 
atribuirea Contractului de prestari servicii medicina a muncii 
        Criteriul de achizitie este „preţul cel mai scăzut”. 
 
        Durata contractului 
        Contractul se va incheia pe o perioada de 12 luni, incepand cu data de 26 
octombrie 2021. 
        Obiectul prezentului contract il constituie efectuarea de catre prestator a 
investigatiilor si consultatiilor de medicina  muncii conform legislatiei in vigoare si la 
termenele solicitate de achizitor, privind examenul medical la angajarea in munca, 
examenul medical la adaptare, controlul medical periodic si examenul medical la 
reluarea muncii pe baza fisei de risc, respectiv: 

       

        CONTROL MEDICAL PERIODIC/EXAMEN MEDICAL ANGAJARE: 
 

A.  Personal administrativ(functionari publici)- 149 persoane  din care: 141 
functionari publici si  8 contractuali: 
 
1. Examen Clinic General - tegumente si mucoase; 

- tesut celular subcutanat; 
- sistem ganglionar; 
- aparat locomotor; 
- aparat respirator; 
- aparat cardiovascular; 
- aparat digestiv; 
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- aparat urogenital; 
- sistem nervos si analizatori; 
- sistem endocrin; 

 
 2. Examen Oftalmologic    -determinarea acuitatii vizuale; 
                                            -determinare simt cromatic; 
 

               3.Examen Psihologic; 
 
 4. Eliberare Fisa de Aptitudini Medicina Muncii;  
 

         B. Conducatori auto-1 angajat: 
 

1.Examen Clinic General - tegumente si mucoase; 
- tesut celular subcutanat; 
- sistem ganglionar; 
- aparat locomotor; 
- aparat respirator; 
- aparat cardiovascular; 
- aparat digestiv; 
- aparat urogenital; 
- sistem nervos si analizatori; 
- sistem endocrin; 

 
 2. Examen Oftalmologic    -determinarea acuitatii vizuale; 
                                            -determinare simt cromatic; 

            3.Examen Psihologic-anual; 
 

 4. Audiograma-anual; 
 
 5. Determinare glicemie-anual; 
 
 6. E.K.G.-anual; 
 
 7. Eliberare Fisa de Aptitudini Medicina Muncii; 
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C. Ingrijitoare-2 angajati 
 

1.Examen Clinic General - tegumente si mucoase; 
- tesut celular subcutanat; 
- sistem ganglionar; 
- aparat locomotor; 
- aparat respirator; 
- aparat cardiovascular; 
- aparat digestiv; 
- aparat urogenital; 

 
2. Coprocultura; 

 
3. Coproparazitologic; 

 
4. Eliberare Fisa de Aptitudini Medicina Muncii; 

 
 
 

D. Arhivar- 3 angajati: 
 

1. Examen Clinic General - tegumente si mucoase; 
- tesut celular subcutanat; 
- sistem ganglionar; 
- aparat locomotor; 
- aparat respirator; 
- aparat cardiovascular; 
- aparat digestiv; 
- aparat urogenital; 
- sistem nervos si analizatori; 
- sistem endocrin; 

 2. Spirometrie; 
 

3. Eliberare Fisa de Aptitudini Medicina Muncii;  
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E. Muncitori calificati-2 angajati: 

              
 
                             1.Examen Clinic General - tegumente si mucoase; 

- tesut celular subcutanat; 
- sistem ganglionar; 
- aparat locomotor; 
- aparat respirator; 
- aparat cardiovascular; 
- aparat digestiv; 
- aparat urogenital; 

 
2. Coprocultura; 

 
3. Coproparazitologic; 

 
4. Eliberare Fisa de Aptitudini Medicina Muncii; 

 
         Se solicita, gratuit: 
         - vizare si verificare corectitudine concedii medicale, la cererea autoritatii 
contractante; 
         - intocmire Raport privind starea de sanatate a personalului Serviciului Public 
Finante Locale Ploiesti; 
        - participarea medicului de medicina muncii la sedintele de CSSM organizate de 
catre Serviciului Public Finante Locale Ploiesti. 
 
         La solicitarea angajatorului: 
       - intocmirea raportului de risc maternal conform OUG. nr. 96/2003 si informarea 
gravidei privind concluzia raportului de evaluare. 
      - vizarea concediului de risc maternal.  
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             Preţul ramane ferm,  pe toata durata contractului de 12 luni, incepand cu  luna 
octombrie 2021 si nu poate fi modificat. 

 
            Durata contractului 
             Durata prezentului contract este de 12 luni, începând de la data de 26.10.2021 
pana la data de 25.10.2022.  
 
 
 
Aspecte organizatorice 
         Serviciile medicale vor fi efectuate la sediul Prestatorului sau la sediul 
Beneficiarului, in functie de specificul acestora, dupa cum urmeaza: 

a) examenele si investigatiile necesare pentru angajare vor fi efectuate la sediul 
prestatorului, viitorul angajat prezentand medicului, fisa de expunere la riscuri 
profesionale, fisa de solicitare la angajare si buletinul de identitate. 

b) examenele si investigatiile necesare conform legii 319/2006 si H.G. 355/2007, vor fi 
efectuate la sediul societatii beneficiare cu conditia asigurarii spatiului adecvat si a 
conditiilor igienico-sanitare adecvate necesare. 

c) activitatile medicale se vor desfasura in urma unei programari prealabile stabilite 
intre prestator si beneficiar, astfel incat sa se asigure un minim de 15 angajati pentru 
investigatii.         

 
 
        Cerinte obligatorii: 

         Operatorii economici trebuie sa detina  autorizatie pentru prestarea serviciilor de 
medicina conform legislatiei in vigoare, astfel incat sa raspunda solicitarilor 
beneficiarului; 
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Operatorul economic cu care se va finaliza achizitia directa 
electronica, pe www.e-licitatie.ro va prezenta urmatoarele 
documente: 
 

1. Declaraţii privind  neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164 din LEGEA 
98/2016 declaratie pe proprie raspundere–compleatre formular nr.1 in 
original. 
 

2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea 
98/2016  privind achizitiile publice – completare formular  nr. 2 in original. 

 
3.  Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art.,60 din  

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice - completare formular nr.3 in 
original. 

4. Certificate de atestare fiscala eliberate de autoritatea publica locala/organul 
de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriala pe raza careia 
societatea are sediul social-bugetul local copie conform cu originalul, din 
acestea trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii 
iulie 2021; NOTA: operatorii economici care au sediul social pe raza 
municipiului Ploiesti NU TREBUIE SA PREZINTE certificatul fiscal 
pentru bugetul local. 
 

5. Certificate de atestare fiscala eliberate de autoritatea publica locala/organul 
de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriala pe raza careia 
societatea are sediul social la bugetul de stat, copie conform cu originalul, 
din acestea trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul 
lunii iulie 2021. 

 
6. Conditii de calitate mediu si de Securitate si sanatate in munca - declaratie pe 

proprie raspundere 
 

 7. Prestatorul va respecta Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in 
munca si normele de aplicare ale acestuia, Legea nr. 307/2006 privind apararea 
impotriva incendiilor-  declaratie pe proprie raspundere 
 
  8.Prestatorul are obligatia respectarii dispozitiilor Regulamentului nr. 679/2016 
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 
caracter personal si privind libera circulatie a datelor(RGPD). 
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           Pretul va ramane  nemodificat pe toata durata derularii contractului. 

 Pentru atribuirea contractului, criteriul de atribuire este „ pretul cel mai 

scazut”.      

            Ofertele financiare vor fi postate in SEAP  http://sicap-prod.e-licitatie.ro , cu 
denumirea servicii medicina muncii, cod CPV 85147000-1, pana la data 21 octombrie 
2021, orele 16:30, se va oferta valoarea totala ofertata ,  la descriere se va mentiona 
ca operatorul economic presteaza serviciile conform cerintelor caietului de sarcini nr. 
120036/14.10.2021 si se va detalia pretul ofertat. 
       Valoarea estimata a contractului : 3932 lei. 

          

 

Sef Birou Achizitii Publice, 

Protectia Muncii, Arhiva 

Mioara Draghici 

 

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     Intocmit, 

                                                                                                                                            Mirela Dumitrascu 
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Formularul  nr.1. 
 

D E C L A R A Ţ I E 

privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164 din LEGEA 98 /2016  privind achiziţiile 
publice  

 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 
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; 
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    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. 
    (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.2. 
 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 
____________________ 
  (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea 98/2016  privind 
achizitiile publice 

 
Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant împuternicit al 

_____________________________________________________________________,                                          
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de 
atribuire 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 in situatiile prevazute in art. 167 din Legea 98/2016 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;	
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				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;	
				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;	
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				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.	
				(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 ...................... 

Candidat /ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 
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					Formularul	nr.3	

 DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art.,60 din  Legea nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice 

Subsemnatul(a)  .............................................  (denumirea,  numele  operatorului 

economic),  în  calitate  de  ofertant/candidat/ofertant  asociat/  subcontractant 

/concurent/terțul  susținător,  la  procedura  de…………………….  (se  menţionează  procedura) 

pentru  atribuirea  contractului  de  achiziţie  publică  având  ca  obiect  ................................... 

(denumirea  produsului,  serviciului  sau  lucrării  şi  codul  CPV),  la  data  de  .................. 

(zi/lună/an),  organizată  de  ....................................................  (denumirea  autorităţii 

contractante),  declar  pe  propria  răspundere  că  nu  ma  aflu  in  conflict  de  interese  cu 

autoritatea contractanta Serviciul Public Finante Locale Ploiesti. 

			Legea	98/2016	privind	achizitiile	publice	
	

				Reguli	de	evitare	a	conflictului	de	interese	
 
	“ART.	59	
				În	 sensul	 prezentei	 legi,	prin	 conflict	de	 interese	 se	 înţelege	 orice	 situaţie	 în	 care	membrii	
personalului	autorităţii	contractante	sau	ai	unui	furnizor	de	servicii	de	achiziţie	care	acţionează	în	
numele	 autorităţii	 contractante,	 care	 sunt	 implicaţi	 în	 desfăşurarea	 procedurii	 de	 atribuire	 sau	
care	pot	influenţa	rezultatul	acesteia	au,	în	mod	direct	sau	indirect,	un	interes	financiar,	economic	
sau	un	alt	interes	personal,	care	ar	putea	fi	perceput	ca	element	care	compromite	imparţialitatea	
ori	independenţa	lor	în	contextul	procedurii	de	atribuire.	
 
 ART. 60 
    (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce 
la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu 
exemplificativ: 
    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din 
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consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, 
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
     
 
 
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
    c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că 
poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află 
într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de 
evaluare; 
    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie 
în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire; 
    e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 
    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana 
care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul 
social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.” 

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. 

OFERTANT 

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

(semnătură autorizată) si LS 
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Formularul		nr.4	
.............................................. 

(denumirea/numele ofertant) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

1.  Examinând  documentaţia  de  atribuire,  subsemnaţii,  reprezentanţi  ai  ofertantului  ...... 

(denumirea/numele  ofertantului)  ne  oferim  ca,  în  conformitate  cu  prevederile  şi  cerinţele  cuprinse  în 

documentaţia  mai  sus  mentionată,  să  prestăm  ......................  (denumirea  serviciului)  pentru  suma  de 

..................................  (suma  în  litere  şi  în  cifre,  precum  şi  moneda  ofertei)  platibilă  după  recepţia 

serviciilor,  la  care  se  adaugă  TVA  în  valoare  de  ..............................................  (suma  în  litere  şi  în  cifre, 

precum şi moneda ofertei) 

2. Ne angajăm ca,  în cazul  în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din 

anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular) 

3.  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. 

4.  Am  înţeles  şi  consimţim  că,  în  cazul  în  care  oferta  noastră  este  stabilită  ca  fiind  câştigătoare,  să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într‐un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

6.  Până  la  încheierea  şi  semnarea  contractului  de  achiziţie  publică  aceasta  ofertă,  împreună  cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, 

vor constitui un contract angajant între noi. 
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7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 


