
 

UAT   ORAS  STREHAIA 

Localitatea Strehaia 

Str. Republicii, nr. 124 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI  

,,Achiziție mobilier sediu U.A.T. STREHAIA’’ 

 

 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și 

prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de 

către ofertant propunerea tehnică. 

 

1. PREZENTAREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: 

             Unitatea Administrativ Teritorală  Strehaia, localitatea Strehaia ,strada Republicii 

nr. 124, județul Mehedinți.  

 

2.OBIECTUL  CONTRACTULUI  

            Achiziția de mobilier  pentru modernizarea birourilor operationale U.A.T. 

Strehaia. 

 

3.INFORMAȚII PRIVIND SPECIFICAȚIILE TEHNICE MINIMALE 

           În executarea obligațiilor contractuale, furnizorul va trebui să îndeplinească 

următoarele specificații tehnice: 

 

 Nu se acceptă ca material  decât lemn masiv stratificat care poate fi îmbinat prin 

metoda îmbinării în dinți, nu se acceptă alte materiale de til panel, MDF  sau PAL, nici în 

situația în care ar fi furniruite cu lem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. crt. Denumirea produsului Cantitate Caracteristici tehnice minimale 

1. Birou tip 1 

Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod CPV: 39100000-3 

4 buc 

- Material: lemn stratificat 

- Lungime: 1100 mm 

- Lățime: 600 mm 

- Înălțime: 770 mm 

- Grosimea materialului minim 

18 mm 

- Consolă tastatură 

- Accesorii feronerie cu garanție 

extinsă 

- Închidere tip yală 

- Garanție minim 2 ani 

- Culoarea va fi stabilită cu 

beneficiarul din paletarul 

furnizorului 

- Picior din lemn stratificat, 

înălțime minim 50 mm 

- Tablii din lemn masiv  

formatizate sau elemente 

postforming din lemn masiv 

aplicate 

2. Birou tip 2 

Anexa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod CPV: 39100000-3 

4 buc 

- Material: lemn stratificat 

- Lungime: 1400 mm 

- Lățime: 600 mm 

- Înălțime: 770 mm 

- Grosimea materialului minim 

18 mm 

- Consolă tastatură 

- Accesorii feronerie cu garanție 

extinsă 

- Închidere tip yală 

- Garanție minim 2 ani 

- Culoarea va fi stabilită cu 

beneficiarul din paletarul 

furnizorului 

- Picior din lemn stratificat, 

înălțime minim 50 mm 

- Tablii din lemn masiv  

formatizate sau elemente 



postforming din lemn masiv 

aplicate 

3. Birou tip 3 

Anexa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod CPV: 39100000-3 

1 buc 

- Material: lemn stratificat 

- Lungime: 2000 mm 

- Lățime: 800 mm 

- Înălțime: 770 mm 

- Grosimea materialului minim 

18 mm 

- Consolă tastatură 

- Accesorii feronerie cu garanție 

extinsă 

- Închidere tip yală 

- Închidere centralizată sertare 

- Garanție minim 2 ani 

- Culoarea va fi stabilită cu 

beneficiarul din paletarul 

furnizorului 

- Picior din lemn stratificat, 

înălțime minim 80 mm 

- Tablii din lemn masiv  

formatizate sau elemente 

postforming din lemn masiv 

aplicate 

- Grosime blat superior 40 mm 

cu margini formatizate 

4. Birou tip 4 

Anexa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 buc 

- Material: lemn stratificat 

- Lungime: 2200 mm 

- Lățime: 800 mm 

- Înălțime: 750 mm 

- Grosimea materialului minim 

18 mm 

- Accesorii feronerie cu garanție 

extinsă 

- Închidere tip yală 

- Garanție minim 2 ani 

- Culoarea va fi stabilită cu 

beneficiarul din paletarul 

furnizorului 



 

 

 

 

 

Cod CPV: 39100000-3 

- Blat superior grosime minim 

40 mm, cu margini formatizate 

- Picior din lemn stratificat, 

înălțime minim 80 mm 

- Tablii din lemn  masiv 

formatizate sau elemente 

postforming din lemn masiv 

aplicate 

5. Corp I 

Anexa 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod CPV: 39100000-3 

1 buc 

- Material: lemn stratificat  

- Lungime: 1600 mm 

- Lățime: 500 mm 

- Înălțime: 2000 mm 

 - Grosimea materialului minim 

18 mm 

- Accesorii feronerie cu garanție 

extinsă 

- Închidere tip yală 

- Închidere centralizată sertare 

- Garanție minim 2 ani 

- Culoarea va fi stabilită cu 

beneficiarul din paletarul 

furnizorului 

- Spate din lemn sau placaj(PFL) 

cu grosime de minim 4 mm 

- Blat superior grosime minim 

50 mm, cu margini formatizate 

- Picior lemn stratificat înălțime 

minim 100 mm 

- Sticla bronz 4 mm 

- Spațiere interioară cu intervale 

dedicate documentelor arhivate 

în bibliorafturi 

- Tablii din lemn masiv  

formatizate sau elemente 

postforming din lemn masiv 

aplicate 

6. Corp II 

Anexa 6 

 

2 buc 

Material: lemn stratificat  

- Lungime: 1200 mm 

- Lățime: 500 mm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod CPV: 39100000-3 

- Înălțime: 2000 mm 

 - Grosimea materialului minim 

18 mm 

- Accesorii feronerie cu garanție 

extinsă 

- Închidere tip yală 

- Garanție minim 2 ani 

- Culoarea va fi stabilită cu 

beneficiarul din paletarul 

furnizorului 

- Spate din lemn sau placaj(PFL) 

cu grosime de minim 4 mm 

- Blat superior grosime minim 

50 mm 

- Picior lemn stratificat h min. 

100 mm 

- Tablii din lemn masiv  

formatizate sau elemente 

postforming din lemn masiv 

aplicate 

7. Corp III 

Anexa 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 buc 

Material: lemn stratificat  

- Lungime: 900 mm 

- Lățime: 500 mm 

- Înălțime: 2000 mm 

 - Grosimea materialului minim 

18 mm 

- Accesorii feronerie cu garanție 

extinsă 

- Închidere tip yală 

- Garanție minim 2 ani 

- Culoarea va fi stabilită cu 

beneficiarul din paletarul 

furnizorului 

- Spate din lemn sau placaj(PFL) 

cu grosime de minim 4 mm 

- Blat superior grosime minim 

50 mm, cu margini formatizate 

- Picior lemn stratificat înălțime 

minim 100 mm 



 

 

 

 

 

 

Cod CPV: 39100000-3 

- Spațiere interioară cu intervale 

dedicate documentelor arhivate 

în bibliorafturi 

- Tablii din lemn masiv  

formatizate sau elemente 

postforming din lemn masiv 

aplicate 

8. Masă Consiliu 

Anexa 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod CPV: 39100000-3 

1 buc 

Material: lemn stratificat  

- Lungime: 2800 mm 

- Lățime: 1150 mm 

- Înălțime: 800 mm 

- Grosimea materialului minim 

40 mm 

- Blat superior grosime minim 

50 mm 

- Culoarea va fi stabilită cu 

beneficiarul din paletarul 

furnizorului 

- Picioare reglabile pe înălțime 

pentru stabilitate 

9. Modul hol principal 

Anexa 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 buc 

Material: lemn stratificat  

- Lungime: 3200 mm 

- Lățime: 400 mm 

- Înălțime: 1200 mm 

- Grosimea materialului minim 

40 mm 

- Blat superior grosime minim 

50 mm 

- Culoarea va fi stabilită cu 

beneficiarul din paletarul 

furnizorului 

- Tablii din lemn formatizate sau 

elemente postforming din lemn, 

aplicate 

- Accesorii feronerie cu garanție 

extinsă 

- Închidere tip yală 

- Închidere centralizată sertare 



 

 

Cod CPV: 39121200-8 

- Picior lemn stratificat h min. 

100 mm 

- Accesorii de sprijin cu reglaj 

pentru preluare stabilitate 

10. Masă consiliu circulară 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod CPV: 39100000-3 

1 buc 

Material: lemn stratificat  

- Blat superior circular cu Ø = 

2150 mm 

- Grosime blat  minim 50 mm 

- Degajare centrală circulară cu Ø 

= 40 mm, având un blat de sprijin 

retras pe înălțime cu 100 mm. 

- Picioare din lemn stratificat 

(minim 5) cu reglare pe înălțime 

pentru stabilitate. 

- Înălțime masă 750 ÷ 770 mm 

- Grosime picioare minim 100/100 

mm sau Ø 100 mm 

 

4.TERMEN DE REALIZARE 

Termenul pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale de către executant este de 60 

de zile după semnarea contractului de execuție lucrări de către ambele părți. 

          Durata contractului este de 60 de zile de la data semnării contractului. 

 Durata contractului poate fi prelungită dacă în perioada derulării acestuia, apar 

situații neprevăzute în caietul de sarcini. 

 

5.PREȚUL CONTRACTULUI 

       Valoarea maxima estimată a contractului este de 25000 lei fără TVA. Prețul 

contractului este achitat pe baza facturii emise de prestator într-un termen de cel mult 30 

zile calendaristice de la consemnarea recepției într-un proces verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor de ansamblare și montare în amplasament. 

 

6. CONDIȚII DE LIVRARE 

 Bunurile vor fi transportate la achizitor în condiții optime, astfel încât să nu prezinte 

deteriorări. Transportul și montarea întră în sarcina furnizorului, fără a fi percepute costuri 

suplimentare. 

 Recepția cantitativă și calitativă are loc la sediul beneficiarului și va fi făcută de 

către reprezentanții desemnați ai autorității contractante, în condiții tehnice impuse de 

cerințele prezentului caiet de sarcini și consemnarea recepției într-un proces verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor de ansamblare și montare în amplasament. 



Prezentul contract încetează să producă efecte odată cu semnarea procesului verbal de 

recepție finală.  

 

7. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

          Cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din valoarea contractului fără 

TVA. Garanția se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu 

modificările și completările ulterioare. Aceasta poate fi constituită și prin rețineri succesive 

din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest caz, contractantul are obligația de a 

deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont 

disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de 

către contractant nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului. 

 

8.MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTELOR 

 Oferta va fi prezentată pentru fiecare produs  de la puctul 3,conform tabelului : 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

produsului 

Pret unitar Cantitate Pret total 

1. Birou tip 1 

Anexa 1 

Cod CPV: 

39100000-3 

 

4 buc 

 

2. Birou tip 2 

Anexa 2 

Cod CPV: 

39100000-3 

 

4 buc 

 

3. Birou tip 3 

Anexa 3 

Cod CPV: 

39100000-3 

 

1 buc 

 

4. Birou tip 4 

Anexa 4 

Cod CPV: 

39100000-3 

 

1 buc 

 

5. Corp I 

Anexa 5 

Cod CPV: 

39100000-3 

 

1 buc 

 

6. Corp II 

Anexa 6 

 
2 buc 

 



Cod CPV: 

39100000-3 

7. Corp III 

Anexa 7 

Cod CPV: 

39100000-3 

 

4 buc 

 

8. Masă Consiliu 

Anexa 8 

cod CPV: 

39100000-3 

 

1 buc 

 

9. Modul hol 

principal 

Anexa 9 

Cod CPV: 

39100000-3 

 

1 buc 

 

10. Masă consiliu 

circulară 

 

Cod CPV: 

39100000-3 

 

1 buc 

 

 Total oferta     

 

       Achiziţia lucrărilor se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

        Responsabilitatea asigurării  nivelului de calitate conform cerințelor din caietul de sarcini 

revine în totalitate executantului, în conformitate cu prevederile legale. 

   Ofertantul va depune următoarele documente de eligibilitate:  

➢ Se va prezenta copie certificat constator ONRC - valabil la data depunerii ofertelor. 

➢ Se va prezenta copie conform cu originalul după  C.U.I. 

➢ Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 - 

Formularul - 1; 

➢ Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016- 

Formularul  - 2; 

➢ Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea  98/2016   

   Formularul  - 3 ; 

➢ Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de 

 interese din Legea nr. 98/2016  Formularul  - 4; 

➢ Se solicită experienţă similară -  ofertantul să facă dovada experienţei similare de 

lucrări în  valoare estimată de 25000 lei fără  TVA. 



 Ofertantul va depune oferta în plic închis, sigilat cu mentiunea  „OFERTĂ 

MOBILIER sediu U.A.T. STREHAIA”  

Termen de depunere până la data de 14. 06.2017 ora 16:00. 

 Ofertele se depun la sediul Primăriei Oraşului Strehaia din loc. Strehaia jud. Mehedinţi, str. 

Republicii nr.124 - Registratură. 

 Evaluarea ofertelor se va realiza în perioada de 15-17.06.2017. 

 Ofertantul declarat câștigător va avea obligația în timp de două zile lucrătoare de la 

înștiințarea că oferta sa a fost câștigătoare să publice oferta sa pe S.E.A.P. în catalogul 

electronic (Sistemul electronic de achiziții publice) în secțiunea „Cumpărări directe” cu 

denumirea : „MOBILIER sediu U.A.T. STREHAIA” și codul  CPV 39100000-3  – 

Mobilier  

În caz contrar oferta va fi declarată necâștigătoare.  

 Oferta  care nu va respecta termenul de realizare al proiectului de 60 de zile va fi  

considerată neconformă și va fi eliminată din procedura de  evaluare a ofertelor. 

 

9.CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

Criteriul de atribuire este „prețul cel mai scăzut”   pentru total pachet mobilier, nu se 

evaluează ofertele pe fiecare produs în parte. 

Calitatea materialului din punct de vedere al esenței constituie criteriul de departajare în 

cazul ofertelor egale ca preț, în sensul în care lemnul de esenţă tare va fi preferat faţă de 

lemnul de esenţă moale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARE 

 
Operator economic                FORMULARUL 1 

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

      (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

 

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

în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 

98/2016, 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. 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. 

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. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

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,................................. (semnătură autorizată) 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  



 

  

 OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________       FORMULARUL 2 

           (denumirea/numele 

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

 

                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de 

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

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, 

taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 

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

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Operator economic                        FORMULARUL 3 

    …....................... 

      (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

 

 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 

candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de 

………………………… de către …………………………………………………, declar pe proprie 

răspundere că în ultimii 3 ani:  

a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună 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 mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii nu a 

condus la o distorsionare a concurenței; 

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 

contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune 

încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, 

plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 

h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității 

contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de 

calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele 

justificative solicitate; 

i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin 

informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 

semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 

selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic pe 

care-l reprezint.  

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 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  

 

 

 

 

 



 

Operator economic                         FORMULARUL 4 

    …....................... 

      (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 

 

 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 

candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de 

………………………… de către …………………………………………………, declar pe proprie 

răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura 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. 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.  

 

Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea 

şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016. 

 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume 

Funcţia deţinută în cadrul 

Primăriei Orașului Strehaia 

1 Giura Ioan  Primar 

2 Vîrșog Daniel  Viceprimar 

3 Mihuțescu Eufimie Preşedinte al comisiei de achiziții publice  

4 Obeanu Adriana Secretar  comisie achiziții publice 

lnk:LEG%20PRL%2098%202016%200


5 Stoichină Costel Secretar al Orașului Strehaia 

6 Băran Simona  Membru al comisiei de achiziții publice 

7 Molea Ionel Gabriel Membru al comisiei de achiziții publice 

8 Miuleasa Mircea  Membru al comisiei de achiziții publice 

9 Băcinică Ilie Membru al comisiei de achiziții publice 

 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULAR 6 

 

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

   Formularul de Oferta 

 

Catre: _____________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

  

Nr.invitaţie / anunţ de participare:    _____ 

Data limită pentru depunerea ofertei:   _____ /_____/ 20_____ 

Document valabil pana la data de :   _____ /_____/ 20_____ 

 

 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  _____________ 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în 

documentatia mai sus mentionata, sa executam lucrarile _____________ (denumirea obiectivului) 

pentru suma de  lei  fara TVA  _____________ (suma în litere si în cifre) LEI FARA TVA, si o 

valoare totala de _____________________  lei fara TVA  echivalent a _____________ (suma în litere 

si în cifre) EURO FARA TVA, la care se adauga TVA în valoare de _____________ (suma în litere 

si în cifre, precum si moneda),   

Nr. 

crt. 

Denumirea produsului Pret 

unitar 

Cantitate Pret 

total 

TVA Pret 

total 

cu 

TVA 

1. Birou tip 1 

Anexa 1 

 

 

4 buc 

   

2. Birou tip 2 

Anexa 2 

 

 

4 buc 

   

3. Birou tip 3 

Anexa 3 

 

 

1 buc 

   

4. Birou tip 4 

Anexa 4 

 

 

1 buc 

   

5. Corp I 

Anexa 5 

 
1 buc 

   



 

6. Corp II 

Anexa 6 

 

 

2 buc 

   

7. Corp III 

Anexa 7 

 

 

4 buc 

   

8. Masă Consiliu 

Anexa 8 

 

 

1 buc 

   

9. Modul hol principal 

Anexa 8 

 

 

1 buc 

   

10. Masă consiliu circulară 

Anexa 10 

 

 

1 buc 

   

 Total oferta       

 

 

Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem lucrarile conform 

ordinului de începere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de lucrari anexat, în 

_____________ (perioada în litere si în cifre).  

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de  _____________ zile, (durata în 

litere si cifre) respectiv pana la data de _____________ (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie 

pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

3. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 

constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind castigatoare, 

vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice oferta primita. 

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului      _____ 

Numele  şi prenumele semnatarului        _____ 

Data                 _____  
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