


































OPERATOR ECONOMIC
 __________________
 (denumirea/numele)

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Subsemnatul__________________________________________,  reprezentant  legal  al  ofertantului
___________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne angajam ca produsele ce vor fi furnizate,
in  baza  contractelor  aferente  procedurii  de  achizitie,  avand  ca  obiect  achizitia  de
__________________________________________, să respecte prevederile si cerintele cuprinse in caietul de sarcini, sa respecte
cel  puţin  calitatea  prevăzută  în  prezenta  propunere  tehnică,  obligatiile  asumate  prin  aceasta  si  anexele  sale,  precum  si
caracteristicile tehnice ale produselor/serviciilor  care urmează să fie furnizate/prestate. 

Data _____/_____/_____ ______________,(semnătura) 

în  calitate  de  _______________,  legal  autorizat  să  semnez  oferta  pentru  şi  în  numele
____________________________________. (denumire/nume operator economic)

Notă: 
- Formularul G (din Sectiunea Formulare) – tabel producator pentru fiecare lot. 
  Producatorul trebuie sa se regaseasca in coloana “Producator” din Propunerea tehnica si in Formularul G
– tabel detalii producator 



Formular nr. 2a
OPERATORUL ECONOMIC
__________________
 (denumirea/numele)

ANEXA LA FORMULAR PROPUNERE TEHNICA

NR
LOT DENUMIRE LOT 

PRODUCATOR UM
FORMA DE
COMERCIA

LIZARE

TERMEN
VALABILITATE

PRODUS

TERMEN DE
LIVRARE

1 Reinnoire 460 licente antivirus 
2 Licente antivirus

      *Oferta tehnica va fi insotita in mod obligatoriu de urmatoarele documente:
     1. Autorizatie / drept de partener – traducere in limba romana

     2  Document „ Drept  de serviciu” / „Service Entitlement”– traducere in limba romana .
     3. Tabel detalii producator pentru loturile :1,2 .
     4. Termen de valabilitate - 12 luni 

   
Data _____/_____/_____

______________,(semnătura) 
în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________. (denumire/nume operator economic)



                     FORMULAR G
TABEL DETALII PRODUCATOR

                Denumire produs/grup produse :_________________________________________

Nr.crt
.

Informatii solicitate Raspuns

1 Denumire producator
2 Tara de resedinta a producatorului -Adresa postala

3 Tara/adresa/unitatii de productie

4 Pagina web(daca este disponibila)

5
State membre UE unde produsul/produsele este/sunt
comercializat(e)

6
1.1.1 Sistemul Calitatii
-Standard aplicat
-Activitati acoperite de standard
-Organismul de certificare

    7 1.1.2 Declaratie sau autorizatie
- Numele semnatarului
- Pozitia in compania producatoare
- Contact (telfon/fax/e-mail)

Note :
1. In cazul in care produsele/grupul de produse ofertate au producatori diferiti, tabelul se   va completa pentru 

fiecare producator in parte.
2.Toate campurile din tabel trebuie completate explicit de ofertanti



                Formular nr. 3

OPERATORUL ECONOMIC
__________________
 (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARA

Către:     Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon”   Iasi, B-dul Independentei nr. 1 

                          
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 furnizăm................. ………pentru suma de .....................
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) ........................ plătibilă in termen de 60 zile de la
data  recepției  cantitative  si  calitative  a  produselor  livrate, la  care  se  adaugă  TVA  în  valoare
de ............... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) ........ .
2.   Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în
graficul  de  timp  anexat  (5  zile  de  la  momentul  transmiterii  comenzilor  de  către  autoritatea
contractantă).
3.  Ne angajăm să menţinem această  ofertă valabilă pentru o durată de 90 de zile   de la termenul-
limită  de  primire  a  Ofertelor (durata  în  litere  şi  cifre)  zile,  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 cărei 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 _____/_____/_____

______________,(semnătura) 
în  calitate  de  _______________,  legal  autorizat  să  semnez  oferta  pentru  şi  în  numele
____________________________________. (denumire/nume operator economic)



                      Formular nr. 3a
OPERATORUL ECONOMIC
      _______________
    (denumirea/numele)                                          
                                            CENTRALIZATOR DE PREŢURI PENTRU SERVICII /PRODUSE 
          

NR.
LOT

Denumire lot PRODUCATO
R

U.M. PRET /
UM*

FĂRĂ
TVA

CANTITATE VALOARE

FĂRĂ TVA

1 Reinnoire 460 licente antivirus  

2 Licente antivirus

TOTAL

 
Termen valabilitate oferta:  90 de zile  de la termenul-limită de primire a Ofertelor
Termen livrare: 5  zile de la momentul transmiterii comenzilor de către autoritatea 
contractantă
Termen de plata 60 zile de la data recepției cantitative si calitative a produselor livrate.
Termen de valabilitate produse- 12 luni 

Data _____/_____/_____
______________,(semnătura) 

în  calitate  de  _______________,  legal  autorizat  să  semnez  oferta  pentru  şi  în  numele
____________________________________. (denumire/nume operator economic



CANDIDATUL/OFERTANTUL

____________________

  (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016

privind achizitiile publice

Subsemnatul   ___________________________________________,   reprezentant   împuternicit   al
_________________________________________,   (denumirea/numele  și   sediul/adresa   operatorului   economic)  în   calitate   de
__________________________________________   (candidat/ofertant/ofertant   asociat/terţ  susţinător   al
candidatului/ofertantului__________________)  declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii  din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de
achiziţie  publică, 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. 

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii  din procedură şi  a sancţiunilor  aplicate faptei de  fals  în acte
publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare,
de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (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.

Înteleg 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: ……………

Nume, prenume: ………………………………………..

Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
…………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant). 



CANDIDATUL/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, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru
atribuirea   contractului   de   achiziţie   publică   având   ca   obiect   .......................  (denumirea  produsului,  serviciului  sau  lucrării),  codul
CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............  (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere
că, sub sancţiunea excluderii din procedura şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, 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: ……………

Nume, prenume: ………………………………………..

Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
…………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant). 



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 contractelor de achiziţie
publică având ca obiect ................................................................................................................................  (denumirea, serviciului şi codul
CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de ....................................................  (denumirea autorităţii contractante), declar pe
propria răspundere că nu sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 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 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 posibil  de încălcarea prevederilor  legislaţiei penale
privind falsul în declaraţii.

 

Data completării: ……………

Nume, prenume: ………………………………………..

Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
…………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant). 



OPERATOR ECONOMIC                                                                        

_______________________

          (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 58-63

din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a)   ________________________________(se  înserează  numele  operatorului  economic-persoana  juridică),   în
calitate   de   ofertant/candidat/concurent   la   procedura   de   ____________________(se  menţionează  procedura)   pentru   achiziţia     de
__________________________________(se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciul sau lucrării şi codul CPV), la data de
________________(se   inserează  data),   organizată  de  Spitalul  Clinic  Judetean  de  Urgenta  Sf  Spiridon  Iasi,   declar   pe  proprie
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile
prevăzute la  art. 58-63, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante .

Inţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea să fiu  exclus din 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 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf.
Spiridon Iasi 

1 PROF  DR. DANIEL VASILE TIMOFTE MANAGER 
2 EC. URSANU CATALIN  IONUT  DIRECTOR FIN.-CONTABIL INTERIMAR
3 EC. MARIANA LOGHIN SEF SERV. FINANCIAR
4 EC. CUCIUREANU CARMEN SEF BIROU CONTABILITATE
5 EC. NECHIFOR DANIELA ANTONETA SEF SERV. ACHIZ. PUBLICE
6 AS. MED. MAVROPOL TATIANA PETRONELA DIRECTOR INGRIJIRI INTERIMAR
7 CONS. JURIDIC GEORGE ALEXANDRU 

COROABA
BIROU JURIDIC

8 CONS. JURIDIC.ADA MIHAELA  SORANESCU SEF BIROU JURIDIC
9 EC. TUIU ADRIANA SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
10 ANALIST VALENTIN MELINTE SEF BIROU INFORMATICA
11 STATISTICIAN GOLDAN ADRIAN BIROU INFORMATICA

                                                                                     

Data completării: ……………

Nume, prenume: ………………………………………..

Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
…………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant). 


	FORMULAR G
	Denumire producator
	1.1.1 Sistemul Calitatii
	1.1.2 Declaratie sau autorizatie

	Note :
	1. In cazul in care produsele/grupul de produse ofertate au producatori diferiti, tabelul se va completa pentru fiecare producator in parte.
	2.Toate campurile din tabel trebuie completate explicit de ofertanti
	DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165 LEGEA 98/2016


		2021-12-08T11:39:27+0200
	DANIEL-VASILE TIMOFTE




