Br
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

Formular nr. 2

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016
Subsemnatul/a……………..................……........…, în calitate de ofertant, 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, respectiv nu am
fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre
următoarele infracţiuni:
a)constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b)infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
c)infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 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;
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.
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 completarii:
Operator economic,
…….......................
(semnatura autorizata)

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

Formular nr. 3

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul …………………….., reprezentant legal al ................................... declar pe
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că:
Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general conoslidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă
având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic
este înfiinţat sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante.
Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat.
Subsemnata 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 ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii:
Operator economic,
…….......................
(semnatura autorizata)

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

Formular nr. 4

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016
Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant
legal al ................................... <denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului în calitate de
ofertant la achizitia avand ca obiect : ……………………..………………………, declar pe proprie
răspundere că în ultimii 3 ani:
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;
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 dauneinterese 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.
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.
Data completarii:
Operator economic,
…….......................
(semnatura autorizata)

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 referitor la conflictul de interese din
Legea nr. 98/2016
1. Subsemnatul/a……………..................……........…, reprezentant legal al ...................................
<denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului>,
în calitate de (ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant/
terţ
susţinător),
la
achizitia
de:
…………………………………………………………. declar pe proprie răspundere sub sancţiunea
excluderii si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial
generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în
sensul art. 60 din Legea 98/2016, cum ar fi urmatoarele:
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 sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie
publică.
3. Subsemnatul/a 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, situațiilor
și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 "Falsul in Declaraţii" din Noul Cod Penal
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei personae dintre cele prevazute in
art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraţia făcută serveşte
la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda".

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea
si finalizarea procedurii de atribuire, sunt cele mentionate in fisa de date a achizitiei.

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

Anexa Formularul 1:
Persoanele cu functie de decizie din partea achizitorului in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire sunt: Breaz Daniel, Corches Mihai, Golcea Petronela, Tomuța Sanda

Data completarii:

Operator economic,
Formularul nr.6
..............................................
(operator economic)
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
livram ............................................................... pentru suma de .................................. (suma în litere şi în
cifre, moneda ofertei lei) platibilă după recepţia produselor, la care se adaugă TVA în valoare
de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei lei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livram produsele, în perioadal
de timp solicitat de autoritatea contractantă.
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. 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 _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa 1 la oferta financiara

Nr. Denumire materialelor /
crt lucrărilor serviciilor
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Hartie copiator, A4, 80
g/mp, Clasa B
Hartie copiator, A3, 80
g/mp, Clasa B
Hartie Cartonata A4, 250
Coli/Top, 160 g/m²,
210x297 mm, Carton
Colorat
Agrafe birou, 50 mm
Index autoadeziv plastic
45x12 mm, 8 culori
Dosar plastic cu sina si
gauri (Grosime PVC: minim
220 microni, dimensiuni:
310 x 240 mm)
Biblioraft carton color
interior-exterior 7.5 cm
format A4
Folii protectie plastic
transparente, 60 microni
Cub notite autoadeziv
76x76 mm, 400 file
Agrafe birou, 33 mm
Separatoare biblioraft 160
g/mp dimensiuni: 240 x 100
mm
Etichete autocolante albe,
colturi rotunjite, 100
coli/top
Etichete autocolante albe (
210x297 mm) A4
Corector cu banda
Plic cu burduf 4 cm C4 (229
x 324 mm) 120 g/mp
Container arhivare 5
bibliorafturi din carton, cu

Unitate
Pret
Cantit
de
unitar
ate
măsură
fara TVA
Top (500
500
coli)
top (500
50
coli)
top (500
coli)
cutie
(100
buc)
set (200
file)

3

40
50

buc

500

buc

200

set 100
buc

80

buc

30

cutie
(100
buc)
set (100
file)
top (500
coli)

80

60

2

top (100
coli)
buc

30

buc

1000

buc

35

3

Pret total
fara TVA

Pret total
cu TVA

Nr. Denumire materialelor /
crt lucrărilor serviciilor

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

capac detasabil Dimensiuni
(L x l x h): 400 x 335 x 290
mm
Alonje indosariere, diverse
culori
Pix gel cu mecanism 0.7
mm - albastru
Pix cu mină albastră 0.7 mm
Pix gel cu mecanism 0.7
mm - rosu
Marker permanent, varf
gros, 2.5mm
Text marker permanent rosu
Text marker permanent
albastru
Calculator de birou, 14 digit
Capsator 50 coli (Capse
utilizate: 24/6- 26/6, 24/8
Perforator de mare
capacitate, 65 coli metalic
(distanta intre cele 2 gauri:
80 mm, diametrul
perforatiei: 5,5 mm)

27.

Capse strong 24/6

28.

Memorie USB 256GB
Cartus Toner original TN227K Negru pt. imprimantă
Konica Minolta pentru
bizhub C257i, 24.000 pag,
cod produs:ACVH150
Cartus Toner original TN227Y Galben pt. imprimantă
Konica Minolta pentru
bizhub C257i, 24.000 pag,
cod produs:ACVH250
Cartus Toner original TN227M Magenta pt.
imprimantă Konica Minolta
pentru bizhub C257i, 24.000
pag, cod produs:ACVH350
Cartus Toner original TN227C Cyan pt. imprimantă

29.

30.

31.

32.

Unitate
de
măsură

Pret
Cantit
unitar
ate
fara TVA

buc

500

buc

60

buc

30

buc

20

buc

20

buc

10

buc

10

buc

3

buc

5

buc

5

cutie
1000 buc
buc

40
10

buc

4

buc

2

buc

2

buc

2

Pret total
fara TVA

Pret total
cu TVA

Nr. Denumire materialelor /
crt lucrărilor serviciilor

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Konica Minolta pentru
bizhub C257i, 24.000 pag,
cod produs: ACVH450
Cartus Toner pt. imprimantă
HP CF226X original, cod
HP 26X Black, capacitate
9000
Cartus Toner CF259X
original, cod HP 59X Black,
capacitate 10.000
Cartus Toner pt. imprimantă
KONICA MINOLTA
buzhub c224e TN- 321Y GALBEN
Cartus Toner KONICA
MINOLTA pt. imprimantă
buzhub c224e TN-321M ROSU
Cartus Toner pt. imprimantă
KONICA MINOLTA
buzhub c224e TN-321C CYAN
Cartus Toner pt. imprimantă
KONICA MINOLTA
buzhub c224e TN-321K BLACK

Unitate
de
măsură

Pret
Cantit
unitar
ate
fara TVA

buc

2

buc

2

buc

1

buc

1

buc

1

buc

1

Pret total
fara TVA

Pret total
cu TVA

