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Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute
la art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016
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Centralizator de preturi
Declaratie pe propria raspundere privind
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Solicitat
Solicitat
Solicitat
Solicitat
Solicitat
Solicitat
Solicitat
Solicitat

FORMULARUL 1

Înregistrată la sediul autorității contractante (..................., România)
Nr. ______/_____________________
OFERTANTUL ________________________________________ (denumirea/numele)
Adresa:________________________________________________
Telefon: ______________________
Fax: __________________________
E-mail: ________________________

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: Asociatia Pentru Sanse Egale, str. Siretului, nr. 5, Targu-Jiu, judetul Gorj
E-mail : office@sanseegale.eu

Ca urmare a Anuntului de participare nr.__________/_____________ privind achiziția prin
cumpărare directă de „Rechizite grup tinta" în cadrul Proiectului: "Primul pas pentru o

carieră de succes!", POCU/626/6/13/133105
Noi _____________________________________________________________________,
transmitem, alăturat, următoarele documente care însoțesc oferta:
Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, un (1) exemplar original, conținând:
- Documente de calificare;
- Propunerea tehnică,
- Propunerea financiară.
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Data completării :[ZZ.LL.AAAA]

Cu stimă,
[Nume ofertant],
(numele, semnătura autorizată și ștampilă)

vă

FORMULARUL 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(art. 164 din Legea 98/2016)
Subsemnatul, _______________, reprezentant împuternicit al ______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:
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. 181 -185 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.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.
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.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

FORMULARUL 3

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 59 si 60
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Subsemnatul (a)............................................................................ [se inserează numele reprezentatului
legal] reprezentant al ……………………………………. [se inserează numele operatorului economic],
în calitate de ofertant în cadrul procedurii de atribuire directă a contractului de achiziție publică având
ca o b i e c t « Achizitie rechizite grup tinta », în cadrul Proiectului: : "Primul pas pentru o carieră de
succes!", Contract nr.: POCU/626/6/13/133105, organizată de Asociatia Pentru Sanse Egale, declar pe
propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că nu am drept membri în
cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori
asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea (inclusiv), sau care să fie în
relații comerciale cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al
furnizorului de servicii auxiliare achiziției, așa cum sunt specificate mai jos:
Gheghesan Corina- Presedinte,
Fiu-Mitrea Niclete - Vicepresedinte,
Dumistrascu Simona - Vicepresedinte
Data completării ......................
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

FORMULARUL 4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016
Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic
persoana
juridică],
în
calitate
de
ofertant
la
procedura
de
................................................................................................
pentru
achiziția
de
............................................................................................................................,
cod
CPV
..................................., la data de ............................., organizată de Asociatia Pentru Sanse Egale
Targu-Jiu, declar pe proprie răspundere că:
1.
Nu ne‐am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din
Legea nr. 98/2016.
2.
Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea
98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activității;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul
sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții 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 sancțiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecție;
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să
obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii
de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă
asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată )

FORMULARUL 5
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNICĂ

-

Prezentat de ofertant ca și document distinct -

FORMULARUL 6
.............................................
(denumirea/numele ofertant)
OFERTA FINANCIARĂ
Către Asociatia Pentru Sanse Egale
Str. Siretului nr. 5, Loc.: Targu Jiu, Judetul Gorj

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ................ ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerințele cuprinse în
documentația mai sus menționată, să furnizăm ........................ .............................................................
pentru prețul de ........................................................... (cifre și litere) Lei la care se adaugă
..................... (cifre și litere) Lei, valoarea TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm
produsele/serviciile.................................................................................................... în termenul de
......... zile, înscris în Propunerea tehnică și pe toată perioada contractului.
3. Ne angajăm să menținem 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. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită,
dacă acestea nu îndeplinesc toate condițiile menționate în documentația de atribuire.

Data _____/_____/_____

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

FORMULARUL 7
.............................................
(denumirea/numele ofertant)
CENTRALIZATOR DE PRETURI
Pentru achizitie ,,Rechizite grup tinta"

Nr.
Crt.

Produs

UM

Cantitate

set

20

1

Stick index hartie color 50 x 20 mm, 4 culori
neon, 200 (4 x 50) file/set

2

Agrafe birou, 33 mm, 100 buc/cutie

cutie

20

3

Biblioraft plastifiat A4 7.5 CM

buc

50

4

Capse 24/6, 1000 buc/cutie

cutie

12

5

Dosar plastic sina A4 si perforatii pentru incopciat

buc

600

6

Hartie xerox, A4, 80 g/mp, 500 coli/top; 5
topuri/cutie

cutii

35

7

File protectie cristal, 90 microni, 100buc/set, A4

set

40

8

Textmarker pastel si neon, 8 buc/set

set

6

9

Marker whiteboard, 4 buc/set, Pentru scriere pe
tabla magnetica, Varf rotund cu scriere de 1-3
mm, Set 4 culori: negru, rosu, albastru, verde

set

6

10

Hartie foto lucioasa A4 20 coli/top (Hartie
lucioasa A4 150 g/mp 20 coli/top)

top

50

11

Toner imprimantă Konica Minolta C227 (negru)
21.000 pagini - original

buc

5

12

Toner imprimantă Konica Minolta C227 (cyan)
21.000 pagini - original

buc

3

13

Toner imprimantă Konica Minolta C227
(magenta) 21.000 pagini - original

buc

3

14

Toner imprimantă Konica Minolta C227 (galben)
21.000 pagini - original

buc

3

15

Perforator 30 coli Rapid FC30

buc

3

16

Capsator 30 coli Rapid F16

buc

3

17

Notes adeziv 76 x 127 mm 100 file

buc

20

Pret
unitary
fără TVA
(lei)

Valoare,
fără
TVA
(lei)

18

Notes adeziv 76 x 76 mm 100 file

buc

20

19

Notes adeziv 76 x 51 mm 100 file

buc

20

20

Cub notes adeziv 76 x 76 mm 400 file HO-21012

buc

20

21

Etichete biblioraft 75 mm 10 buc/set

set

20

22

Separatoare carton 105 x 240 mm 100 buc/set

set

40

TOTAL VALOARE FARA TVA (LEI)
Data _____/_____/_____

Subsemnatul ...............................................................în calitate de ............................................ legal
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele
operatorului economic

FORMULARUL 8

Operator economic .......................... (denumirea)

DECLARAȚIE
PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI
DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILE DE MUNCĂ

Subsemnatul/a ........................................................................ (nume/prenume, reprezentant
legal/împuternicit al ............................................................... (denumirea/numele și
sediu/adresa candidatului/ofertantului), în calitate de ofertant la procedura
.................................................... cod CPV ............................., organizată de autoritatea
contractantă ...................................(numele autorității) declar pe propria răspundere, că la
elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la obligaţiile relevante din
domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe
parcursul îndeplinirii contractului de servicii, în conformitate cu reglementările obligatorii
în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la
nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele,
convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul
executării contractului de achiziţie publică.
Data ...............................

,

Operator economic,
...................... (semnatura autorizată şi ştampila)

