PRIMARIA ORASULUI CIACOVA
JUDETUL TIMIS
• 307110 CIACOVA • PIATA CETATII, NR.8
• Telefon: 0256/399600;0256/399500
• Fax: 0256/399600
• E-mail:primariaciacova@primariaciacova.ro
• Web:www.primariaciacova.ro
NR.9369/26.09.2022

OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI
ANUNŢ DE PARTICIPARE
Oraşul Ciacova vă invită să participaţi prin depunerea de oferte la sediul autorităţii
contractante, în vederea atribuirii prin „Cumpărare directă” a contractului de achiziţie publică de
produse „Piatră concasată și sortată fără pământ, natura rocii-bazalt 0-32 mm și balast 0-32
mm pentru lucrările de reparare a străzilor de pe raza U.A.T. Oraș Ciacova, Judeţul Timiş”Cod CPV: 14212300-3 Piatră de carieră și concasată; 14212310-6 Balast (Rev.2).
În vederea elaborării ofertei, vă punem la dispoziţie Documentaţia de atribuire
Nr.9368/26.09.2022 a contractului de furnizare. Oferta trebuie să conţină următoarele :
Documentele de calificare; Propunerea tehnică ; Propunerea financiară.
Ofertele vor fi înaintate într-un plic (colet) sigilat, având înscrise următoarele :
« Adresa autorităţii contractante : Primăria Oraşului Ciacova, Str. Piaţa Cetăţii, Nr.8,
307110 Ciacova, Judeţul Timiş.
Denumirea contractului pentru care se depune oferta şi numărul de referinţă al
Anunţului de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică.
Denumirea ofertantului».
Oferta care cuprinde Documentele de calificare, Propunerea tehnică și Propunerea
financiară, se depune într-un singur exemplar, ORIGINAL.
Ofertele se înregistrează la registratura Primăriei Oraşului Ciacova, Str. Piaţa Cetăţii, Nr.8,
307110 Ciacova, Judeţul Timiş.
Termenul limită de depunere a ofertei la sediul A.C. este 29.09.2022, ora 15:00.
După evaluarea ofertelor şi desemnarea operatorului economic câştigător, autoritatea
contractantă iniţiază şi finalizează în S.E.A.P. procedura de achiziţie publică, „Cumpărare
directă”, de la ofertantul câştigător .
Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta la Primăria Oraşului Ciacova, Consilierul achiziții
publice-dna. Amarandei Loredana, nr. tel. : 0752447322.

PRIMAR
FILIP PETRU

•

PRIMĂRIA ORAŞULUI CIACOVA
JUDEŢUL TIMIŞ
• 307110 CIACOVA • PIATA CETATII, NR.8
• Telefon: 0256/399600;0256/399500
• Fax: 0256/399600
• Web:www.primariaciacova.ro
E-mail: primariaciacova@primariaciacova.ro

NR.9368/26.09.2022
Aprobat,
PRIMAR
FILIP PETRU

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achiziţie publică de produse
„Piatră concasată și sortată fără pământ, natura rocii-bazalt 0-32 mm și
balast 0-32 mm pentru lucrările de reparare a străzilor de pe raza U.A.T.
Oraș Ciacova, Judeţul Timiş”Cod CPV: 14212300-3 Piatră de carieră și concasată; 14212310-6 Balast
(Rev.2)
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1. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA I: ACHIZITOR
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială: ORAȘUL CIACOVA, JUDEȚUL TIMIȘ
Adresa: STR. PIATA CETĂȚII, NR.8
Localitate: 307110 CIACOVA, JUDEŢUL TIMIŞ

Cod poştal:

Ţara: România

307110
Punct(e) de contact:

Telefon: 0256 399 600

PRIMĂRIA ORAŞULUI CIACOVA
E-mail: primariaciacova@primariaciacova.ro

Fax: 0256 399 600

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): primariaciacova@primariaciacova.ro
Adresa sediului principal al achizitorului (URL): www.primariaciacova.ro
Adresa profilului cumpărătorului (URL):
Alte informaţii pot fi obţinute la:
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.I
Caietul de sarcini poate fi obţinut la:
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.II
Ofertele sau solicitările/cererile de participare trebuie transmise la:
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.III
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor
Zile : 03 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor)

I.2) TIPUL ACHIZITORULUI ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală,

□ Servicii publice generale

inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

□ Apărare

□ Agenţie/birou naţional sau federal

□ Ordine şi siguranţă publică

□ Colectivitate teritorială

□ Mediu

□ Agenţie/birou regional sau local

□ Afaceri economice şi financiare

□ Organism de drept public

□ Sănătate

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană

□ Construcţii şi amenajări teritoriale
□ Protecţie socială

x Altele (precizaţi): Autoritate Publică Locală

□ Recreere, cultură şi religie
□ Educaţie

Achizitorul acţionează în numele altor autorităţi contractante
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da □ nu ■

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului de entitatea contractantă

Contract de furnizare „Piatră concasată și sortată fără pământ, natura rocii-bazalt 0-32
mm și balast 0-32 mm pentru lucrările de reparare a străzilor de pe raza U.A.T. Oraș
Ciacova, Judeţul Timiş”.
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a
serviciilor
□

a) Lucrări

B) Produse

x

c) Servicii

□

Executare

□

Cumpărare

x

Categoria serviciilor:

nr. □□

Proiectare şi executare

□

Leasing

□

(Pentru categoriile de servicii 1-27,

Executarea, prin orice

□

Închiriere

□

consultaţi anexa II la Directiva

mijloace, a unei lucrări,

Închiriere cu opţiune de

□

2004/18/CE).

conform cerinţelor

cumpărare

specificate de achizitor

O combinaţie între acestea

Locul principal de executare

Locul principal de livrare

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

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

□
Locul principal de prestare

Cod NUTS- RO424 Oraş Ciacova,
Jud. Timiş

Cod NUTS □□□□□□

II.1.3) Procedura implică
Un contract de achiziţii

■

Încheierea unui acord-cadru

□

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor

Contract de furnizare „Piatră concasată și sortată fără pământ, natura rocii-bazalt 0-32
mm și balast 0-32 mm pentru lucrările de reparare a străzilor de pe raza U.A.T. Oraș
Ciacova, Judeţul Timiş”, respectiv:
-2400 tone-piatră concasată și sortată fără pământ, natura rocii -bazalt 0-32 mm
-1250 tone-balast 0-32 mm
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Vocabular principal

Cod CPV : 14212300-3 Piatră de
carieră și concasată; 14212310-6 Balast
(Rev.2)

Obiect principal

Obiect(e) suplimentar(e)
II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi

da □ nu ■

anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)
Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură casuţă):
un singur lot

□

unul sau mai multe loturi

toate loturile

□

□
da □ nu ■

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
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II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile)

Produse -cantitate:
-2400 tone-piatră concasată și sortată fără pământ, natura rocii -bazalt 0-32 mm;
-1250 tone-balast 0-32 mm;
conform Caietului de sarcini Nr.9219/23.09.2022.
După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre):

▪
▪

69,00 lei, fără TVA/tonă piatră concasată și sortată fără pământ, natura rocii -bazalt 032 mm, respectiv 165.600,00 lei, fără TVA/2400 tone
67,00 lei, fără TVA/tonă balast 0-32 mm, respectiv 83.750,00 lei, fără TVA/1250 tone

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata contractului este de 3 luni. Furnizarea produselor se va realiza în termen de maximum 45 de zile de la
data încheierii contractului.

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
da □ nu ■

II.4.1. Ajustarea preţului contractului

Daca DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de ajustare
aplicabilă)

SECTIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)
III.1.1.a) Garanţie de participare

da □ nu ■

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie

da □ nu ■

Nu este cazul.
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
Se specifica sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte
surse)
Bugetul local al oraşului Ciacova.
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul
(după caz)
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)

da □ nu ■

Dacă da, descrierea acestor condiţii :
III.1.5 Legislaţia aplicabilă

a) Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si
pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr.101/2016
www.anap.gov.ro;
HG nr.395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acord – cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și
completătile ulterioare;
Legea nr.265/2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului;
Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
O.U.G. Nr.45/2018 privind modificarea si completarea legilor achizitiilor publice;
H.G. Nr.419/2018;

Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu.
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în
registrul comerţului sau al profesiei
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
-Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.164 din Legea Nr.98/2016 (Formular din Secţiunea
Formulare). Operatorul economic să nu se afle în vreuna din situaţiile descrise la art.164 din Legea
Nr.98/2016.
-Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.165 şi art.167 din Legea Nr.98/2016 (Formular din
Secţiunea Formulare). Operatorul economic să nu se afle în vreuna din situaţiile descrise la art.165 şi art.167
din Legea Nr.98/2016.
-Declaraţie privind evitarea conflictului de interese, neîncadrarea în prevederile art.59 şi art.60 (Formular
din Secţiunea Formulare) din Legea Nr.98/2016.
LISTA CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE IN CADRUL PRIMARIEI
ORASULUI CIACOVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FILIP PETRU – Primar
DAVIDOVICI IOVAN-ZORAN-Viceprimar
ȘEITAN CLAUDIA-IONELA-Secretar general
PAȘCA LEONTE ANDREEA-OANA-Arhitect șef
RITTER NICOLETA-RODICA– Șef Serviciu Financiar-Contabil
DUMITER-GLIGA RODICA-LIDIA – Inspector de specialitate SUDATC
LĂZĂU ANCA-MIHAELA- Inspector de specialitate SUDATC
AMARANDEI LOREDANA – Consilier achiziții publice
BOTA LILIANA-Inspector-CEADPP
DEDIU CARLA –IULIANA-Inspector SFC-Compartiment Buget Finanțe
PEIA OANA-ADELINA-Inspector Compartiment Registru Agricol
BAIC PETRU-Inspector Compartiment Mediu
GLASS EDUARD-LAURENȚIU-Inspector SVSU
MOANȚĂ TOMA-Inspector –CES
ION-DUMITREAN VERONICA-Inspector de specialitate SUDATC/CC
POPOVICI CLAUDIA-GIULIA-Inspector SFC-Compartiment Impozite și Taxe

Consilieri locali: Lăzău Bogdan-Horia, Tabacu Petru, Silagi Cătălin, Peia Gheorghe, Peia Ionel, Ritter
Cristian Liubomir, Popa Florentin, Ghera Dacian-Răzvan, Gogosanu Ștefan, Ötvös Daniel- Armin, Adam
Ciprian-Mihai, Soare Larisa-Elena, Ion Flavius, Peiovici Marjan-Slagian.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:
Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii în
ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre
situaţiile de anulare a constiturii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care
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fac obiectul ontractului (obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN principal sau
secundar din Certificatul constatator). Documentele justificative: Certificat constatator emis de ONRC sau
în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, se vor prezenta în
original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”; Pentru persoanele
fizice/juridice străine documentele care dovedesc o formă de înregistrare/atestare vor fi prezentate în
traducere autorizată în limba română.
III.2.2) Capacitatea economică şi financiară
Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru
evaluarea respectării cerinţelor menţionate

Modalitatea de îndeplinire

III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru
evaluarea respectării cerinţelor menţionate

Modalitatea de îndeplinire

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)

da □ nu ■

Contractul este rezervat unor ateliere protejate

□

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate

□

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii şi modalitatea de desfăşurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire
On line

Offline □

■

IV.1.1.b) Tipul procedurii-atunci când valoarea estimată este sub pragul prevăzut la art. 7 alin.(5) din
Legea Nr.98/2016, procedura este „Cumpărare directă”
Cumpărare directă ■
În temeiul art.7 alin.(5) din Legea Nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit căruia “Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse
sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 270.120,00 lei,
respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 900.400,00 lei”,
în conformitate cu prevederile art.43 alin.(1) și alin.(2) din H.G. Nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului –cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, potrivit cărora „(1) Autoritatea
contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea
estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege. (2)
În cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la
dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a website-ului propriu/ANAP sau a SEAP,
însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate.”, autoritatea
contractantă, Orașul Ciacova, are dreptul de a achiziţiona direct, produse, în măsura în care valoarea estimată a
achiziţiei nu depășește 270.120,00 lei pentru fiecare achiziţie de produse. Achiziţia se realizează pe bază de
document justificativ, care, în acest caz, se consideră a fi contract de achiziţie publică.
Având în vedere Referatul de necesitate Nr.9218/21.09.2022 al Viceprimarului orașului Ciacova,
ţinând cont de faptul că la nivelul Oraşului Ciacova nu au mai fost achiziţionate în anul 2022, produse similare,
prevalându-ne de faptul că valoarea fără T.V.A., cumulată pe parcursul anului calendaristic 2022, a categoriei de
produse similare, este inferioară pragului valoric de 270.120,00 lei prevăzut la art.7 alin.(5) din Legea
nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit ca atribuirea
contractului de achiziție publică de produse „Piatră concasată și sortată fără pământ, natura rocii-bazalt 032 mm și balast 0-32 mm pentru lucrările de reparare a străzilor de pe raza U.A.T. Oraș Ciacova, Judeţul
Timiş” să se realizeze prin „CUMPĂRARE DIRECTĂ”.
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IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Preţul cel mai scăzut
■

DA

sau
□

Alte criterii

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de achizitor (după caz)
_________________________________________________________________________________________
Nr.9218/21.09.2022
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract
da □ nu ■
Dacă da,
Anunţ de intenţie □

Anunţ despre profilul cumpărătorului □

Alte publicări anterioare (după caz)

□
IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de
participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

■

□

□

□

□

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitaţii
deschise,cerere de oferte
durata în luni: □□□ sau în zile:90 (de la termenul limita de primire a ofertelor)
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IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul va elabora propunerea tehnică în corespondență cu specificațiile din Caietul de sarcini, astfel încât
să permită verificarea corespondenței cu cerințele solicitate, punct cu punct. Propunerea tehnică va conține un
comentariu, articol cu articol, al specificațiilor tehnice cuprinse în caietul de sarcini prin care să demonstreze
corespondența propunerii tehnice cu specificațiile respective.
Propunerea tehnică va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada
de valabilitate stabilită de către Autoritatea Contractantă.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Elementul principal al propunerii financiare este Formularul de ofertă (Formular tip din Secțiunea
Formulare).
Propunerea financiară totală va fi exprimată în lei, fără TVA, atât în sumă globală, cu evidențierea
separată a TVA, cât și pe produs în parte, cu evidențierea unității de măsură și a valorii unitare.
Lipsa Formularului de ofertă/prezentarea acestuia în altă formă decât cea solicitată atrage declararea
inadmisibilității ofertei.
Propunerea financiară trebuie să se încadreze în bugetul aprobat. Valoarea totală estimată a
produselor furnizate este de 249.350,00 lei, fără TVA.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Oferta trebuie să conţină următoarele :
-Documentele de calificare
-Propunerea tehnică
-Propunerea financiară
Termenul limită de depunere a ofertei la sediul A.C. este data şi ora din Anunţul de participare.
După evaluarea ofertelor şi desemnarea operatorului economic câştigător, autoritatea contractantă
iniţiază procedura de achiziţie publică şi finalizează în S.E.A.P. „Cumpărarea directă” de la ofertantul
câştigător .

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
da □ nu ■

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)
Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare:
VI.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare

da □ nu ■

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):_________________________________________
Tipul de finanţare:
□

Cofinanţare

Credite externe cu garanţia statului □
□

Fonduri europene

Dacă da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista

disponibilă)
Alte fonduri.

■

Bugetul local al oraşului Ciacova

VI.3) ALTE INFORMAŢII -se pot obţine de Consilierul Achiziții Publice din cadrul A.C. –Oraşul Ciacova,
tel.:0256/399600

CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE
AMARANDEI LOREDANA
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FORMULARE
Fiecare ofertant are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod
corespunzător situației în care se regăsește
NR. FORMULAR

DENUMIRE

Formular nr. 1

DECLARAȚIE privind neîncadrarea în prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016
- privind achizițiile publice

Formular nr. 2

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ și Anexă la Formularul de ofertă financiară

Formular nr. 3

Formular nr. 6

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr.
98/2016;
Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr.
98/2016;
Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr.
98/2016;
GRAFIC DE LIVRARE PRODUSE

Formular nr. 7

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Formular nr. 8

Formular nr. 9

DECLARAȚIE privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul
mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de
securitate și sănătate în muncă
ÎMPUTERNICIRE

Formular nr. 10

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

Formular nr. 4
Formular nr. 5
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Operator economic
……………………
(denumirea/numele)

FORMULAR NR. 1

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 - privind achizițiile publice
(evitarea conflictului de interese)

1.
Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant
împuternicit
al
..................................., (denumirea/numele și sediul/adresă operatorului economic) în calitate de candidat/candidat
asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător al candidatului/ofertantului la procedura de
atribuire a contractului de achiziție publică de ………………………… de către …………………………………………………, declar pe
proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedură și sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că NU mă aflu în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele:
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 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. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.
Pag. 2 din 17

3. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................... (denumirea și sediul autorității
contractante), cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
5. În vederea evitării situaţiilor potenţial generatoare de conflict de interese aşa cum sunt acestea definite la art. 60
alin.(1) din Legea nr. 98/ 2016 – privind achiziţiile publice, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii
contractante în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului
menţionat sunt următoarele:
LISTA CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE IN CADRUL PRIMARIEI ORASULUI CIACOVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FILIP PETRU – Primar
DAVIDOVICI IOVAN-ZORAN-Viceprimar
ȘEITAN CLAUDIA-IONELA-Secretar general
PAȘCA LEONTE ANDREEA-OANA-Arhitect șef
RITTER NICOLETA-RODICA– Șef Serviciu Financiar-Contabil
DUMITER-GLIGA RODICA-LIDIA – Inspector de specialitate SUDATC
LĂZĂU ANCA-MIHAELA- Inspector de specialitate SUDATC
AMARANDEI LOREDANA – Consilier achiziții publice
BOTA LILIANA-Inspector-CEADPP
DEDIU CARLA –IULIANA-Inspector SFC-Compartiment Buget Finanțe
PEIA OANA-ADELINA-Inspector Compartiment Registru Agricol
BAIC PETRU-Inspector Compartiment Mediu
GLASS EDUARD-LAURENȚIU-Inspector SVSU
MOANȚĂ TOMA-Inspector –CES
ION-DUMITREAN VERONICA-Inspector de specialitate SUDATC/CC
POPOVICI CLAUDIA-GIULIA-Inspector SFC-Compartiment Impozite și Taxe

Consilieri locali: Lăzău Bogdan-Horia, Tabacu Petru, Silagi Cătălin, Peia Gheorghe, Peia Ionel, Ritter Cristian
Liubomir, Popa Florentin, Ghera Dacian-Răzvan, Gogosanu Ștefan, Ötvös Daniel- Armin, Adam Ciprian-Mihai, Soare
Larisa-Elena, Ion Flavius, Peiovici Slagian Marjan.
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.
Înţeleg că 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,
.................................
(semnătură autorizată)
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Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si stampilat de
reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert
sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat side catre reprezentantul legal al tertului sustinator.
In situatia in care ofertantul intentioneazasa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui
completat, semnat si stampilatsi de catre reprezentantul legal al subcontractorului.
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Operator economic
…………………
(denumirea/numele)

FORMULAR NR.2

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ
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 menţionată, să furnizăm
............................................................. (denumirea produselor), pentru suma de....................................................
platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în
valoare de ....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele specificate în
graficul de livrare anexat, respectiv până la data de .............
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.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data completarii:......................
În calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic).

Operator economic
…………………..
(denumirea/numele)
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Anexă la Formularul de ofertă financiară
Nr.
crt.

Denumire produs

Marca

U.M.

Cantitate

Preţ unitar
LEI fără TVA

Valoare
LEI fără TVA

1
2
3
4
TOTAL
Pentru produsele livrate, furnizorul va întocmi facturi distincte pentru fiecare activitate/subactivitate din cadrul
proiectului, pentru care este prevăzută achiziția de echipamente IT.
NOTĂ: Preţul unitar ofertat va fi cel de la destinaţia finală şi va cuprinde toate cheltuielile furnizorului, inclusiv
transportul, alte taxe, legate de livrarea produselor, etc,, exclusiv TVA.
Data completării .............
Operator economic,
..............................
(semnătură autorizată și ștampila)
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FORMULAR NR. 3
Operator economic
................................
(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,
cont trezorerie)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr.98/2016
privind achizițiile publice

Subsemnatul,…………..…,
reprezentant
împuternicit
al
......................................................................,
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură, că în ultimii 5 ani 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. 18^1 - 18^5 din Legea nr.
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului,
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în
care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
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g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene din 27 noiembrie 1995.
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.
Data completării......................

Operator economic,
................................
(semnătură autorizată şi ştampila)
A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant și terțul susținător, dacă este cazul.
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FORMULAR NR. 4

Operator economic
................................
(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,
cont trezorerie)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice

Subsemnatul,…………..…, reprezentant împuternicit al ....................................................... (denumirea/numele şi
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură că miam îndeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România*;
Subsemnatul declar că 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 orice documente
doveditoare de care dispunem.
Înțeleg 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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A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant și terțul susținător, dacă este cazul.
* sau în ţara în care este stabilit ..............

Pag. 10 din 17

FORMULAR NR. 5
Operator economic
................................
(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,
cont trezorerie)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr.98/2016
privind achizițiile publice

Subsemnatul,…………..…, reprezentant împuternicit al ........................................................,
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedură, că în ultimii 3 ani:
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 mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am 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) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în
legătură cu această procedură;
e) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu această procedură;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire și nu am provocat distorsionarea concurenţei;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul nici unui contract
de achiziţii publice și nu a încetat anticipat niciun contract, nu am plătit daune-interese și nici nu am primit alte
sancţiuni comparabile;
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 a prezentat aceste informaţii sau nu este 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 să-mi confere avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am
furnizat din neglijenţă informaţii eronate cu influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante
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privind excluderea mea din vreo procedura de atribuire, selectarea mea, sau să-mi fie atribuit vreun contract de
achiziţie publică.
Operator economic
………………………….
(nume şi funcție persoană autorizată )
……………………………………….
(semnătură persoană autorizată şi ștampilă )
A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant și terțul susținător, dacă este cazul.
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FORMULAR NR.6
GRAFIC DE LIVRARE
Nr.

Denumirea produsului

crt.

U.M.

Cantitatea

Data de livrare/ Perioada de timp
necesară fiecărei livrări

1
2
3
4

Declarăm că timpul necesar pentru înlocuirea produselor care nu corespund calitativ cât şi cantitativ este de
.................................

Data completării .............

Operator economic,
................................
(semnatura autorizata)

Pag. 13 din 17

Operator economic
....................................

FORMULAR NR.7

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE
Către ………………………………………………………………
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Subsemnatul.................................................(nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant
împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului/ofertantului asociat), în
nume propriu, declar că sunt de acord cu toate prevederile contractului de achiziţie publică publicat în cadrul
prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora.
Confirm, de asemenea, ca acceptam prevederile Caietului de sarcini atașat invitației /anunțului publicitar.

Data completării ......................
Operator economic,
(nume şi prenume, semnatură şi ştampila)
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FORMULAR NR.8
OFERTANT
________________________________________

DECLARAȚIE
privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind
respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu),
identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP
…………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in
cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de
furnizare ................................................................................, declar pe propria raspundere, că pe toata durata
contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de
securitate şi sanatate în munca, în vigoare, pentru tot personalul angajat în furnizarea produselor.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau
unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".
Data ______________
(Denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)
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Operator economic
…………………….
(denumirea/numele)

FORMULAR NR.9

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
D.G.A.S.P.C.Timis
în
scopul
atribuirii
contractului
de
……………………………………...............................................………………
autoritate
contractantă
…………………………………………………………… .
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)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR NR. 10

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ
Către .................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe care le vor îndeplini
produsele..................................... cod CPV .............. ce sunt ofertate la procedura cu nr. anunț publicitar
................................... din data de ........................... .
Ofertele tehnice sau orice alte documente ale componentei tehnice din documentaţiile de participare se
vor întocmi şi vor avea un conţinut explicit, clar şi punctual cu privire la parametrii tehnici şi calitativi solicitaţi prin
documentaţia de atribuire. Se vor face precizări inclusiv privind recepția produselor, modul de facturare și
obligațiile furnizorului.

Nr.
crt

Cerinţe conform caietului
de sarcini solicitate de
către autoritatea
contractantă

Specificaţia tehnică a
produsului ofertat. Se indică
denumirea și specificațiile
produselor oferite

Documentul suport
Cantitatea
ofertată

1
2
3
Notă: Propunerea tehnică va fi întocmită în corespondenţă cu specificaţiile din Caietul de sarcini, cuprinzând informații
privind specificatiile tehnice, termen garanție, termen de livrare, condiții de livrare, documente ce vor însoți produsele ,
astfel încât să permită verificarea corespondenţei cu cerinţele solicitate, punct cu punct.

Data _____/_____/_____

Operator economic,
................................
(semnatura autorizata)
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