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MODELE DE FORMULARE

Achiziţionare „SERVICII DE MATERIALE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE”
pentru proiectul

“Planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența
Direcției de Asistență Socială Brașov”, Cod SIPOCA 1185/MySMIS 2014+

154612



2

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

D E C L A R A Ţ I E

privind neîncadrarea 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, pentru atribuirea contractului de

achiziţie publică având ca obiect SERVICII DE MATERIALE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE” pentru proiectul

“Planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială Brașov”, Cod

SIPOCA 1185/MySMIS 2014+ 154612, 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;

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
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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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FORMULAR 2

OFERTANTUL........... (denumirea/numele)

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

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în

calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, pentru atribuirea contractului

de achiziţie publică având ca obiect SERVICII DE MATERIALE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE” pentru proiectul

“Planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială Brașov”, Cod

SIPOCA 1185/MySMIS 2014+ 154612, codul CPV 39294100-0 - Produse informative și de promovare, CPV secundar

79341000-6 - Servicii de publicitate, la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii

contractante), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi a sancţiunilor aplicate faptei de

fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 165 din Legea 98/2016 , respectiv:

- n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest
lucru să fi 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.

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 completării
Operator economic,
.................................

(semnătură autorizată)
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FORMULAR 3
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

contractului de achiziţie publică având ca obiect SERVICII DE MATERIALE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE”

pentru proiectul “Planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială

Brașov”, Cod SIPOCA 1185/MySMIS 2014+ 154612, la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de Municipiul

Brașov, declar pe propria răspundere că nu sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/216 privind

achiziţiile 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;

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
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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;

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 pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ...................... Candidat /ofertant,

_________________

(semnătura autorizată)

OFERTANTUL
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FORMULAR 4
............................................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE RESPECTARE ART. 51 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul …………………….. (nume si prenume), reprezentant al ……………………….. (denumirea
ofertantului) , pentru atribuirea contractului/comenzii de achiziţie publică având ca obiect SERVICII DE
MATERIALE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE” pentru proiectul “Planificare strategică și digitalizarea serviciilor
sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială Brașov”, Cod SIPOCA 1185/MySMIS 2014+ 154612,, declar pe
propria raspundere că mă angajez să furnizez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în
conformitate cu obligatiile relevante din domeniile mediului, social și al relatiilor de muncă, stabilite prin
legislația adoptată de Uniunea Europeana si legislatia nationala.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru Indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii .......................

Ofertant,
……..................................
(nume, semnatura autorizata si stampila)
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Operator economic FORMULAR 5
..................................

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice

(evitarea conflictului de interese)

1. Subsemnatul/a……………..................……........…, în calitate de ……............……………….
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ terţ susţinător), pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
având ca obiect SERVICII DE MATERIALE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE” pentru proiectul “Planificare
strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială Brașov”, Cod SIPOCA
1185/MySMIS 2014+ 154612,, 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. 59
si 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice .

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. 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 MUNICIPIULUI BRASOV cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legătură cu activitatea noastră.
Nota
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
1. ALLEN COLIBAN - Primarul Municipiului Brașov
2. FLAVIA BOGHIU - Viceprimar al Municipiului Brașov
3. SEBASTIAN-MIHAI RUSU - Viceprimar al Municipiului Brașov
4. ADRIANA-LAURA MIRON - Administrator public
5. ADRIANA TRANDAFIR - Secretar General al Municipiului Brașov
6. VALERIA MAVRODIN - Șef Serviciul Contencios
7. MARILENA TUDORACHE - Director Economic, Direcția Economică
8. MARIA OPREA - Șef Serviciu Buget CFP
9. VIORICA CRISTOLOVEAN - Șef serviciu Financiar-Contabilitate
10. GABRIELA VLAD - Director executiv, DTISE
11. AGURIȚA STROE - Șef serviciu, TIC
12. DANIELA BÂRLIBA - Consilier, Serviciul TIC
13. ANNA MARIA TOFAN - Șef serviciu - Serviciul Achiziții Publice
14. CRISTINA HANDRA - Consilier Achiziții Publice, SAP

Data completarii: Operator economic,
(semnatura autorizata)
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FORMULAR 6
________________________

(denumire/oferte ofertant)

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 menţionată, să realizăm obiectul contractului SERVICII DE
MATERIALE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE” pentru proiectul “Planificare strategică și digitalizarea serviciilor
sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială Brașov”, Cod SIPOCA 1185/MySMIS 2014+ 154612, pentru
suma de ________________ (suma în cifre şi în litere, precum şi moneda) plătibilă după recepţia recepția serviciilor
prestate, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată (TVA) în valoare de _________________________ (suma în
litere şi în cifre, precum şi moneda).

2. Ne angajăm să menţinem aceasta 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.

3. 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.

4. Precizăm că:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar
„alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă
de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant
între noi.

6. 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)
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