














CAIET DE SARCINI

I. Introducere
Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a

contractului de achiziţie publică. Caietul de sarcini conţine principalele cerinţe pe baza
cărora se elaborează oferta şi pe care trebuie să le ȋndeplinească serviciile ce urmează a se
achiziţiona. El conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel
ȋncat potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică şi financiară corespunzător cu
necesităţile Autorităţii Contractante.

I.1. Denumirea serviciilor:
Servicii de pază la vechile construcții, proprietate privată a judeţului Teleorman,
din incinta imobilului Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede

Codul de clasificare CPV:
79713000-5 Servicii de pază

I.2. Autoritatea contractantă:
Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman
Cod fiscal: 4652686
Adresa: strada Dunării, nr. 178, cod 140047, mun. Alexandria, jud. Teleorman
Telefon: 0247/311202

I.3. Amplasament:
Vechile construcţii, proprietate privată a judeţului Teleorman, în suprafaţa

construită totală de 5.696 m.p. se află în incinta imobilului Spitalul de Pneumoftiziologie
Roşiori de Vede situat în municipiul Roşiori de Vede, str. Aviaţiei, nr. 1.

II. Contextul realizării acestei achiziții de servicii
Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor,

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, organele de specialitate ale administraţiei publice locale care deţin bunuri ori
valori sunt obligate să asigure paza acestora.

Imobilul ,,Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede” situat în municipiul
Roşiori de Vede, str. Aviaţiei, nr. 1,  compus din vechile construcţii și terenul aferent,
face parte din patrimoniul judeţului Teleorman.

Prin Hotărârea nr. 19/25.02.2010, Consiliul Județean Teleorman a transmis în
administrare Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede imobilele în care își
desfășoară activitatea.

Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede s-a mutat în noua locaţie ,,Spital
TBC 181 paturi”, amplasată la aceeaşi adresă cu vechile construcţii, pe terenul proprietate
publică a judeţului Teleorman, în municipiul Roşiori de Vede, str. Aviaţiei, nr. 1, astfel că
vechile clădiri în suprafață totală de 5.696 m.p., au rămas neutilizate.

Clădirile neutilizate, aflate în domeniul privat al județului, sunt în administrarea
Consiliului Județean Teleorman, urmare Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 13
din 30 ianuarie 2020.



Potrivit prevederilor legale sus menţionate este necesară asigurarea pazei acestor
construcții de către Consiliul Judeţean Teleorman.

II.1. Informații despre Autoritatea Contractantă
Unitatea Administrativ Teritorială-Județul Teleorman prin Consiliul Județean

Teleorman, cu sediul ȋn municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 178, CP 140047.
Consiliul Județean Teleorman este autoritate a administraţiei publice locale

constituită la nivel judeţean. Una din principalele atribuţii ale Consiliului Județean
Teleorman este administrarea domeniului public şi privat al judeţului Teleorman.

II.2. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă
Scopul achiziţionării acestor servicii reprezintă siguranţa obiectivelor împotriva

oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora.

III. Obiectul
Obiectul Caietului de sarcini îl constituie prezentarea condiţiilor pe baza cărora

unităţi sau firme specializate prezintă oferte ce vor conduce la atribuirea contractului de
servicii de pază, astfel:

- Servicii de pază la vechile construcții, proprietate privată a județului Teleorman
din incinta imobilului ,,Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede”, situat în
municipiul Roşiori de Vede, str. Aviaţiei, nr. 1

IV. Descrierea serviciului
Autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze servicii pentru asigurarea

pazei la vechile construcţii, în suprafață de 5.696 m.p., proprietate privată a judeţului
Teleorman, din incinta imobilului ,,Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede” situat
în municipiul Roşiori de Vede, str. Aviaţiei, nr. 1

-1 Post: cu un dispozitiv compus din 1 post neînarmat, permanent, 24 de ore din
24, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, precum şi în sărbătorile legale, un număr de
8.760 ore.

Zonele pentru care este necesară asigurarea pazei:
- construcțiile vechi, compuse din următoarele corpuri:

 C14-Pavilion primire-Sc=60 m.p.,
 C15-Pavilion administrativ-Sc=476 m.p.,
 C16-Centrală termică-Sc=115 m.p.,
 C17-Casă pompe benzină-Sc=13 m.p.,
 C18-Uzină electrică-Sc=86 m.p.,
 C19-Bazin beton-Sc=55 m.p.,
 C20-Casa pompelor-Sc=30 m.p.,
 C21-Castel apă şi bazin apă-Sc=44 m.p.,
 C22-Laborator-Sc=109 m.p.,
 C23-Spălătorie-Sc=218 m.p.,
 C24-Prosectura-Sc=76 m.p.,
 C25-Pavilion A-Sc=1.686 m.p.,
 C26-Corp legătură-Sc=108 m.p.,
 C27-Pavilion B-Sc=1.649 m.p.,
 C28-Garaj auto-Sc=171 m.p.,
 C29-Atelier de tâmplărie-Sc=75 m.p.,
 C30-Grajd cai-Sc=74 m.p.,



 C31-Padocuri porcine-Sc=145 m.p.,
 C32-Depozit subteran de combustibil-Sc=77 m.p.,
 C33-Puţ forat-Sc=12m.p.,
 C34-Depozit suprateran de combustibil-Sc=14 m.p.,
 C35-Cabină poartă-Sc=15 m.p.,
 C36-Pavilion ftiziopediatrie- Sc=388 m.p.

V. Durata de prestare
Serviciile de pază se vor executa 24 de ore din 24, inclusiv în zilele de sâmbătă și

duminică, precum şi în sărbătorile legale.
Durata de prestare a serviilor de pază va fi de 12 luni de la emiterea ordinului de

începere de către autoritatea contractantă.

VI. Obligaţiile părților
Obligaţiile principale ale prestatorului

Paza se organizează şi se efectuează potrivit planului de pază, întocmit în
colaborare cu unitatea ale cărei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al
poliţiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază.

Prestatorul trebuie să fie constituit şi să funcţioneaze potrivit legislaţiei comerciale
şi prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Personalul care prestează servicii de pază va fi instruit în conformitate cu
dispoziţiile care reglementează Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu
modificările şi completările ulterioare şi conform prevederilor Legii nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Prestatorul se obligă:
- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi

integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate;
- să pună la dispoziţia achizitorului, pe toată durata derulării contractului numărul

de agenţi de pază necesar pentru derularea continuă şi în bune condiţii a activităţii la toate
obiectivele;

- să organizeze, să conducă, să controleze şi să garanteze activitatea de pază,
precum şi modul de prestare a serviciilor de către personalul propriu;

- să asigure echipamentul de lucru şi dotarea tehnică a agenţilor de pază conform
normelor sale interne şi legislaţiei în vigoare;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea
achizitorului;

- să întocmească planul de pază în colaborare cu achizitorul cu avizul de
specialitate al poliţiei;

- să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a
preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unitătii beneficiare;

- să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi
cu dispoziţiile interne, să efectueze controlul la intrarea şi la ieşirea din incinta
obiectivului a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, documentelor şi altor
bunuri;

- să nu permită accesul în obiectivul păzit persoanelor aflate în stare de ebrietate;
- să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au

săvârşit infracţiuni ori alte fapte ilicite în obiectivul păzit,



- să aducă la cunoştinţă, de îndată, conducerii unităţii achizitoare despre producerea
fiecărui eveniment, în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;

- în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili
ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări
care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept
asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor
evenimentului;

- în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a
bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii beneficiare
şi poliţia.

- să respecte normele sanitare si igienice, normele de prevenire si stingere a
incendiilor și protecție a mediului înconjurător, conform prevederilor legale.

Obligaţiile principale ale achizitorului
Achizitorul va desemna persoanele cu drept de control asupra modului de

îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către Prestator, conform prevederilor Planului de
pază. Aceste persoane vor fi comunicate Prestatorului pentru a le elibera delegaţii de
control.

Achizitorul va asigura, în timp util, toate informaţiile (inclusiv cele referitoare la
eventuala existenţă a unor materiale dăunătoare sănătăţii) şi documentele necesare în mod
rezonabil pentru a permite Prestatorului să execute serviciile de pază. Achizitorul
garantează că toate informaţiile dezvăluite sau ce vor fi dezvăluite Prestatorului sunt
adevărate, corecte şi nu induc în eroare asupra nici unui aspect important.

Achizitorul se va conforma, şi va îndeplini recomandările de securitate (dacă
există) făcute în scris de către Prestator în legătura cu executarea serviciilor de pază.

VII. Mecanismele de plată și stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau
îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale:

Plata se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea facturii, care
va fi însoțită de foaia colectivă de prezenţă întocmită de prestator pentru orele
prestate/obiectiv în luna precedentă.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile
asumate prin contract atunci achizitorul are dreptul de a percepe, ca penalități, o dobandă
legală penalizatoare, calculată la nivelul ratei dobanzii de referință a Băncii Naționale a
Romaniei plus opt puncte procentuale. Dobanda legală penalizatoare se calculează asupra
valorii serviciilor neprestate, de la data la care prestatorul este în întârziere. Prestatorul
este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadentei, fără punere formală în
întârziere sau efectuarea vreunei alte formalități.

În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile in 30 de
zile de la înregistrarea facturii la achizitor, atunci acesta datorează o dobandă legală
penalizatoare, calculată la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a
Romaniei plus opt puncte procentuale. Dobanda legală penalizatoare se calculează asupra
sumei legal facturată și neachitată.

VIII. Alocarea riscurilor și măsuri de gestionare a acestora
Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, în mod

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de



a pretinde plata de daune-interese, reprezentând valoarea serviciilor neprestate precum și
dacă este cazul alte prejudicii, în conformitate cu legislația din domeniu.

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.

Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul în caz de incapacitate fizică, clară a
prestatorului, situație care poate compromite buna executare a prestațiilor ce fac obiectul
prezentului contract.

IX. Bugetul contractului şi plata în cadrul contractului
Valoarea estimată a serviciilor de pază este de 166.913 lei, fără TVA.
Prețul propus este ferm în lei, nu poate fi majorat ulterior și va fi valabil până la

realizarea integrală a contractului.

X. Subcontractarea
Autoritatea Contractantă solicită ofertantului să precizeze în ofertă partea/părțile

din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de identificare ale
subcontractanților propuși - numele, datele de contact și reprezentanții legali ai
subcontractanților.

Pe parcursul derulării contractului, Contractantul nu are dreptul de a înlocui
subcontractanții nominalizați în oferta şi nici încheierea de noi subcontractări, fără
acceptul Autorității Contractante, iar eventualele schimbări nu trebuie să conducă la
modificarea propunerii tehnice sau financiare inițiale.

XI. Informaţii suplimentare/administrative
Prestatorul va respecta următoarele acte normative, fără a se limita la acestea:

- Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,  cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.



















Formular nr. 1
OPERATOR ECONOMIC

……………………
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către
........................................................................

.................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Ca urmare a Anunţului de participare la procedura proprie simplificată, publicat pe site-ul
instituției sub nr. …………………..…/din data de …………..………, prin care suntem invitați să
prezentăm oferta în vederea atribuirii contractului având ca obiect ……………………………
……………..…………….., prin prezenta, ……………………………….. (denumirea/numele
ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:
a) documentele care însoțesc oferta:

- Împuternicirea pentru reprezentantul ofertantului participant la sesiunea de deschidere + copie
carte de identitate a împuternicitului;

- Garanție de participare;
- Acord de asociere.

b) documentele de calificare;
c) propunerea tehnică;
d) propunerea financiară.

2. Persoana de contact:

Nume:
Calitate:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Data completării: ......................

Operator economic,
………………………………………

(semnătura autorizată)



DECLARAŢIE

Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC
…………………………..

(denumirea/numele)
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE

PREVĂZUTE
LA ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul……….............., reprezentant împuternicit al……………………..(denumirea/numele şi
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura proprie simplificată de atribuire a contractului de achiziție publică şi sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în declaraţii, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 alin. (1) din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotarâre 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) frauda, 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.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 - Falsul în Declaraţii din Codul
penal privind:

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art.
175 sau unei unități 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 completării: ......................

Operator economic,
………………………………………

(semnătura autorizată)

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

Nota : se va completa şi de către ofertantul asociat, subcontractant sau terţul susţinător (dacă este
cazul)



Formular nr. 3

OPERATOR ECONOMIC
………………………
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN

SITUAȚIA PREVĂZUTĂ
LA ART. 165 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul ………............................, reprezentant împuternicit al …………………
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura proprie simplificată de atribuire a contractului de
achiziție publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declaraţii, că nu mă încadrez în niciuna
dintre situaţiile prevăzute de art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv:

nu mi-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
contribuțiilor la bugetul general consolidat, lucru stabilit printr-o hotărâre judecătorească
sau decizie administrativă, având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea
statului în care operatorul economic este înfiinţat.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 - Falsul în Declaraţii din Codul
penal privind:

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 completării: ......................

Operator economic,
………………………………………

(semnătura autorizată)

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

Nota : se va completa şi de către ofertantul asociat, subcontractant sau terţul susţinător
(dacă este cazul)



Formular nr. 4
OPERATOR ECONOMIC

………………………
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN

SITUAŢIILE PREVĂZUTE
LA ART. 167 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul ………............................, reprezentant împuternicit al …………………
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura proprie simplificată de atribuire a contractului de achiziție
publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declaraţii, că nu mă încadrez în niciuna dintre
situaţiile prevăzute de art. 167 alin. (1) lit. a) – i) si (11) din Legea 98/2016, respectiv:

- alin. (1):
a)  nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
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 îmi pune în discuţie integritatea;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici, acorduri care vizează denaturarea concurenţei,
în cadrul sau în legătură cu procedura proprie simplificată de atribuire a contractului de achiziție
publică în cauză;
e) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese, în cadrul sau în legatură cu procedura
proprie simplificată de atribuire a contractului de achiziție publică în cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii proprii simplificate de atribuire a
contractului de achiziție publică, de natură să conducă la o distorsionare a concurenţei;
g)  nu mi-am încălcat, în mod grav sau repetat, obligaţiile principale ce-mi reveneau
în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau
al unui contract de concesiune, încheiate anterior, încălcări care să fi dus la încetarea
anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile.
h) nu mă fac 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, am  prezentat aceste informaţii sau sunt
în masură să prezint documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante,
să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii sau nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea mea din procedura de
atribuire, selectarea mea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru către
mine.

- alin. (11): nu voi refuza sa fac dovada identităţii deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor
la purtător (in cazul in care operatorul economic este organizat ca societate pe acţiuni, al cărui capital
social este reprezentat prin acţiuni la purtător).



Totodata, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 - Falsul în Declaraţii din
Codul penal privind:

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 completării: ......................

Operator economic,
………………………………………

(semnătura autorizată)

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

Nota : se va completa şi de către ofertantul asociat, subcontractant sau terţul susţinător (dacă este
cazul)



Formular nr. 5
OPERATOR ECONOMIC
…………………………..

(denumirea/numele)

DECLARA ŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi 60

din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a)....................................................................[se insereaza numele operatorului
economic-persoana juridică], în calitate de ofertant/terț susținător/subcontractant la procedura
......................... [se menţionează procedura] pentru achiziția de ....................... [se inserează, după
caz, denumirea seviciului şi codul CPV], organizată de .................... [se inserează numele
autorităţii contractante], declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că NU mă încadrez în niciuna din situaţii le
prevazute la art. 59 - 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Ionel Dănuț
Cristescu (Președinte), Florin Piper – Savu (Vicepreședinte), Virgiliu Cocoșilă (Vicepreședinte),
Gheorghe Tănase (Administrator public al judetului), Silvia Oprescu (Secretar General al judeţului),
Florentina Eliza Putineanu (Director executiv), Gabriel Ivanovici (Director executiv), Victorița
Păscuțu (Director executiv), Iuliana Ionescu (Director executiv), Mariana Bojă (Sef birou), Bogdan
Andrei Potbăniceanu (Sef serviciu), Aurelia Magdalena Popescu (consilier achizitii publice), Rozalia
Daniela Miloș (consilier achizitii publice), Ortanța Mihaela Nicolescu (Inspector), Elena Pena
(consilier achizitii publice), Gabriela Claudia Radulescu (consilier achizitii publice), Manuela
Carmen Gavrilă (Inspector), Iuliana Biolaru (Inspector), Luciana Cătălina Tălpeanu (Consilier
juridic), Lucreția Țoneff (consilier achizitii publice), Isaura Giuliana Vasile (consilier achizitii
publice), Magdalena Sica Crăiniceanu (Șef serviciu), Aris Stefan Dinu (Consilier juridic), Nina
Ștefan (Inspector), Marius Cătălin Coman (Șef serviciu), Florin Burcea (consilier).

Data completării: ......................

Operator economic,
(semnătura autorizată)



Formular nr. 6
OPERATOR ECONOMIC
…………………………..

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE

privind Lista principalelor servicii prestate

Subsemnatul ………............................, reprezentant împuternicit al …………………
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura proprie simplificată de atribuire a contractului de achiziție publică
şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declaraţii, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante
......................................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………… (se precizează data
expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

Lista principalelor servicii prestate

Nr.
crt.

Obiectul
contractului

Codul CPV
Denumirea/

numele
beneficiarului/

clientului

Calitatea
prestatorului

Procent
executat

%

Perioada de
derulare a

contractului

0 1 2 3 4 6 7

1

2

Data completării: ......................

Operator economic,
(semnătura autorizată)

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



Formular nr. 7
OPERATOR ECONOMIC

...…………………………..
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului,

social și al relațiilor de muncă

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate),
reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului/subcontractantului) declar pe propria
răspundere că mă angajez ca pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii să respect
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.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă.

Data: ...../…../……

Operator economic,
(semnătura autorizată)

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



Formular nr. 8
OPERATOR ECONOMIC

………………………..
(denumirea/numele)

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de proprie simplificată a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea 98/2016,

1. Părţile acordului :
____________________________________, reprezentată prin..................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)
si

____________________________________reprezentată prin........................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura proprie simplificată organizată de
...............................................(denumireautoritatecontractantă) pentru atribuirea contractului
............................................(obiectul contractului)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind

câştigătoare.
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie
publică este:

1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se
va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii
proprii simplificate şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul
acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;



c) alte cauze prevăzute de lege.
6. Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7. Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:
______________________

(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,___________________
ASOCIAT 2,___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.



Formular nr. 9

OPERATOR ECONOMIC
…………………………..

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializarea

acestora

1. Subsemnatul……….............., reprezentant împuternicit al ……………………..
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe  propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura de proprie simplificata şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals
în declaraţii, că datele prezentate în tabelul anexat, privind execuţia contractului ...................................
sunt reale.

2. 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii, reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante
........................ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legatură cu activitatea noastră.

Nr.
crt.

Denumire
subcontractant/

adresa/Nr.
înregistrare/CUI

Specializarea
subcontractantului

(obiecte de activitate)

Partea/părțile din contract ce
urmează a fi prestate de către

fiecare subcontractant1

1

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

1 Se face o scurtă descriere a părții/părților din contract ce urmează a fi
prestate de subcontractant.



Formular nr. 10
OPERATOR ECONOMIC

………………………..
(denumirea/numele)

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 prestăm ...................... ……………. pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre,
precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de
.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile, în graficul 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. 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:

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

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



Formular nr. 11
OPERATOR ECONOMIC

………………………..
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

Data:

Operator economic,

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

(semnatura autorizată)

Nr.
crt.

Denumirea Nr. normat
de posturi
de pază

(PP)

Pret unitar
-lei/oră-

(fără TVA)

Nr. ore Val. totală/
obiectiv

-lei-
(fără TVA)

Val. totală/
obiectiv

-lei-
(inclusiv

TVA)
0 1 2 3 4 5=2x3x4 6

1 Servicii de pază la vechile
construcţii, proprietate
privată a judeţului
Teleorman din incinta
imobilului Spitalul de
Pneumoftiziologie Roşiori
de Vede


