PRIMARIA ORAŞULUI BUZIAS
Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania
Tel./fax 0256321450; 0256321451
email: primbuzias(S>vahoo.com; web:www.primariabuzias.ro
Nr.inreg. '

di n/^J/ ' 1/2018

SOLICITARE DE OFERTA PENTR
SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII
„REABILITARE SI MODERNIZARE CLĂDIRE DISPENSAR MEDICAL UMAN P+2, ORAŞ
BUZIAS ”
Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteţi o oferta de preţ pentru achiziţionarea de SERVICII
DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE SI
MODERNIZARE CLĂDIRE DISPENSAR MEDICAL UMAN P+2, ORAŞ BUZIAS”conform
cerinţelor formulate in caietul de sarcini anexat acestei solicitări
Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica
Valoarea estimata a achiziţiei ( fara TVA ): 28.200,00 LEI
Descrierea contractului: SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII
„REABILITARE SI MODERNIZARE CLĂDIRE DISPENSAR MEDICAL UMAN P+2, ORAŞ
BUZIAS”
- Condiţii contract: conform specificaţiilor cuprinse in caietul de sarcini, ataşat prezentului anunţ.
- Condiţii participare: Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune la sediul autoritatii
contractante (str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, cod postai: 305100), si va conţine
propunerea tehnica, propunerea financiara, informaţii generale cu privire la sediul si adresa firmei,
nr. de înregistrare la Registrul Comerţului, codul fiscal, telefon/fax, e-mail, nume si prenume
reprezentant legal, contul deschis la Trezorerie pentru plata serviciilor, declaraţia privind evitarea
conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din legea 98/2016 (model ataşat prezentei solicitări),
declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din legea 98/2016 privind
achiziţiile publice (model ataşat prezentei solicitări) precum si identificarea poziţiei din SEAP
privind furnizarea serviciilor care fac obiectul acestei achiziţii.
Propunerea tehnica va cuprinde descrierea serviciilor ce urmeaza a fi achiziţionate in concordanta cu
specificaţiile caietului de sarcini
Operatorii interesaţi AU OBLIGAŢIA sa posteze oferta financiara, in catalogul electronic din SEAP.
Propunerea financiara transmisa la sediul autoritatii contractante, va fi întocmită in lei fara TVA si
se va detalia conform Capitolului 4 (a-f) afferent caietului de sarcini
Atribuirea se va efectua “online”.
- Termenul limita de primire oferte 22.03.2018 ora 14,00;
- Informaţii suplimentare se pot obţine la tel/fax: 0256/321450 sau e-mail: primbuzias@vahoo.coin.
întocmit,
Mirza Cristina Mihaela
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PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAŞ
Buziaş, str. Principală, nr. 16, Telefon : 0256/321.450; 0256/321.451, Fax 0256/321.450
E-mail: primbuzias@yahoo.com;
Web: www.primariabuzias.ro
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Aprobat primar,

pentru PROIECTARE - REABILITARE ŞI MODERNIZARE CLĂDIRE
DISPENSAR MEDICAL UMAN P+2, ORAŞ BUZIAŞ
1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
„ PROIECTARE - REABILITARE ŞI MODERNIZARE CLĂDIRE
DISPENSAR MEDICAL UMAN P+2, ORAŞ BUZIAŞ".

2. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIE
Având în vedere importanţa desfăşurării în condiţii optime a serviciilor medicale (în
interiorul clădirii desfăşurându-şi activitatea diveşi medici - stomatologi, medici de familie,
medici specialişti, existând chiar şi un centru de permanenţă şi un laborator analize medicale)
ţinând seama de faptul că în prezent clădirea Dispensarului uman din Buziaş se află într-o
stare avansată de degradare, acoperişul fiind grav afectat în urma furtunii din 17 septembrie
2017.
Pentru utilizarea in bune condiţii a spaţiului si pentru desfasurarea activitatii in condiţii
optime este necesara execuţia unor lucrări de modernizare şi reabilitare a spaţiilor interioare
comuue (zugrăveli, înlocuire tâmplărie din lemn cu tâmplarie PVC) şi înlocuirea acoperişului
existent.
Lista completa de lucrări va fi definitivata împreuna cu proiectantul în urma elaborării
expertizei tehnice,, ţinând cont de recomandările experţilor
3. DATE GENERALE DESPRE OBIECTIV
Terenul şi clădirea sunt situate pe terenul pe care se va realiza investiţia sunt în
proprietatea ORAŞULUI BUZIAŞ, înscris în CF 401810- Buziaş, nr. top: 1235/3/2, 1235/4,
1237.
Dispensarul este amplasat pe strada M. Eminescu, nr. 2. Construcţia, în regim de înălţime
P+2, asigură funcţionarea a diverse cabinet medicale, respective cabinete stomatologice,
laborator analize medicale, cabinete medic de familie, cabinete consultaţii medici de

specialitate, centru de permanenşă. Terenul pe care se va realiza investiţia este proprietatea
ORAŞULUI BUZIAŞ, domeniul public, cota actuală 1/1.
Alimentarea cu apă se efectuează din reţeaua de apă stradală a localităţii, clădirea fiind
racordată la canalizarea oraşului.
încălzirea spaţiilor se face de la centrale termice proprii, amplasate în cadrul
cabinetelor/spaţiilor medicale.
Alimentarea cu energie electrică se face de la reţeaua stradală a localităţii Buziaş.
Suprafaţa desfăşurată a clădirii este de aproximativ 1000 mp, cu menţiunea că lucrările
de reabilitare nu se vor executa decât pe părţile comune.

4. SARCINILE PRESTATORULUI
Serviciile de proiectare vor fi achiziţionate de la un singur ofertant care să îndeplinească
condiţiile impuse de autoritatea contractantă.
în vederea atingerii obiectivului general, prestatorul va duce la îndeplinire elaborarea
următoarelor obiective specifice:
a. Realizarea studiilor de teren (topografice, geotehnice);
b. Realizarea expertizei tehnice;
c. întocmirea proiectului tehnic, detaliilor de execuţie, listelor de cantităţi şi a
caietelor de sarcini;
d. Verificarea tehnică a proiectului privind calitatea în construcţii;
e. întocmirea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii (DTAC)+(D.T.O.E);
f. întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor solicitate prin Certificatul
de Urbanism şi obţinerea acestora; - după caz cu menţiunea că taxele pentru
obţinerea avizelor intră în sarcina autorităţii contractante;
Proiectantul va întocmi documentaţia pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare
demarării şi derulării investiţiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare
Pentru realizarea documentaţiilor de mai sus se vor respecta de asemenea toate
reglementările tehnice şi normativele specifice.
Obţinerea efectivă a avizelor şi acordurilor menţionate în ceritificatul de urbanism intră în
sarcina proiectantului, care după recepţia documentaţiei de obţinere a avizelor şi acordurilor
va face toate demersurile pentru a depune aceste documentaţii şi a obţine respectivele avize şi
acorduri. în sarcina autorităţii contractante intră doar plata taxelor pentru obţinerea
acordurilor/avizelor.
Devizul general se va întocmi conform legistalaţiei în vigoare şi se va actualiza ori de cate
ori este nevoie la solicitarea beneficiarului.
Listele de cantităţi se vor întocmi pentru fiecare categorie de lucrări. Pentru încadrarea
lucrărilor se vor folosi indicatoare de norme de deviz specifice categoriilor de lucrări cuprinse
în proiect.
Caietele de sarcini se vor elabora cu specificaţiile tehnice şi încadrarea în standardele în
vigoare.
Proiectantul are obligaţia de a prezenta şi partea economică a lucrărilor pe devize de
specialităţi.
Proiectantul câştigător va participa la evaluarea ofertelor depuse în vederea execuţiei
lucrării, în acest sens va întocmi un raport de evaluare.

Notă: proiectantul va întocmi orice documentaţie pentru obţinerea de acorduri şi avize,
care sunt solicitate de organisme autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în
certificatul de urbanism ca fiind necesare.

5. LEGISLAŢIA DE AVIZARE/AUTORIZARE
Proiectul se va întocmi cu respectarea următoarelor acte normative, iară a se limita la
acestea:
o

Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare şi a
regulamentelor referitoare la instituirea calităţii în construcţii;
o Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative emise în aplicarea
acesteia;
o Tuturor standardelor, normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare privind
proiectarea, aplicabile prezentului proiect;
o Normativ de Siguranţă la Foc a Construcţiilor - indicativ 118/1999
o HG nr. 907/2017 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;
o HG nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si construcţiilor;
o HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcţii;

6. RECEPŢIA:
Documentele se vor preda la Primăriei oraşului Buziaş în următoarele forme:
Documentaţiile tehnice:
- 5 (cinci) exemplare pe suport analogic (hârtie) pentru P.T.+ C.S .+D.E.;
- 2 (două) exemplare pe suport analogic (hârtie) pentru D.T.A.C.+D.T.O.E , inclusiv pentru
studii şi expertiza tehnică ;
- 1 (unu) exemplar pe suport electronic (fişier format „.word” pentru părţile scrise, format
„dxf ’ pentru părţile desenate;
- 1 exemplar în format „pdf ’ - scanat cu toate semnăturile, ştampilele şi vizele prevăzute de
legislaţia în vigoare.
Recepţia cantitativă şi calitativă se face la sediul beneficiarului, unde după verificarea
documentaţiilor predate se va încheia un proces verbal de recepţie conform cerinţelor din
contract. în cazul în care serviciile prestate de firma câştigătoare nu coincid din punct de
vedere al preţului sau calităţii cu cel din ofertă, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de
a solicita daune compensatorii.
în cazul în care, în urma recepţiei cantitative şi calitative, se constată deficienţe sau
neclarităţi în cadrul documentaţiei predate, ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a
rectifica în cel mai scurt timp posibil aceste deficienţe sau neclarităţi, fără a infera costuri
suplimentare faţă de valoarea ofertată a contractului.

7. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Propunerea financiară pe care ofertantul o va posta pe SEAP se va întocmi - lei fără
TVA.
Propunerea financiară depusă la sediul instituţiei se va detalia conform Capitolului 4 (a-f) ,
aferent caietului de sarcini.
Preţul ofertei este ferm şi nu se acceptă actualizarea preţului contractului.
In vederea întocmirii unei ofertei financiare corecte, recomandăm ofertanţilor vizitarea
amplasamentului, de luni- vineri, ora: 9- 14, din localitatea Buziaş, str. Mihai Eminescu,
Nr.2.
în acest sens ofertanţii vor depune o solicitare scrisă.
Propunerea tehnică va cuprinde o scurtă descriere a serviciilor ce urmează a fi desfăşurate de
ofertant.
Termenul pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către proiectant este de 60 de
zile de la semnarea contractului.

Anexăm prezentului caiet de sarcini - Certificat de Urbanism Nr.19 din 08.03.2018
Serviciul Urbanism
Insp. HORTOLO
O ANA DANIELA

ei
Echipa de întreţinere în "construcţii, reparaţii şi lucrări publice
Insp. LOZERLASZLO
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PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAŞ
Buziaş, str. Principală, nr. 16, ; T[elefon : 0256/ 321.450; 0256/ 321.451, Fax 0256/ 321.450
E-mail: primbuzias @yahoo.com; Web: www.primariabuzias.ro

Nr. 19/08.03.2018

CERTIflCAT DE URBANISM
r. 19 din 08.03.2018

ÎN SCOPUL :

REABILITARE Şl M(j) DERNIZARE CLĂDIRE DISPENSAR
MEDICAL UMAN P+2, ORAŞ BUZIAŞ
Urmare cererii adresate de Q RAŞUL BUZIAŞ prin PRIMAR EC. MUNTEANU SORIN, cu
domiciliul/ sediul în judeţul TIMIŞ, o|-aşul BUZIAŞ satul
.sectorul
- , cod poştal
305100, str. PRINCIPALĂ, bl.
nr. 16, bl. - , sc. - , et. - , ap. , telefon/fax: email:-, înregistrată la nr.7310 din 01.03.2018.
Pentru imobilul - teren şi/sau construcţil
- situat in judeţul
sat. - , cod postai 305100, str.
MIHAI EMINESCU , nr. 2
ap - sau identificat prin Planuri de situaţie, CF 401810- Buziaş.

TIMIŞ,
oraş: BUZIAŞ,
, bl. , sc. - , et. ,

în temeiul reglementărilor cocumentaţiei de urbanism nr.
faza PUG/PUZ/PUD,
aprobata cu hotărârea Consiliului judeţean/ local PATJ- HCJ Timiş nr. 2391/2011 aprobată prin
HCJ Timiş 198/2013, nr. HG 525 / 1996.
în conformitate cu preveder le Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii,cu modificările şi completările ulterioare se
^

CERTIFICĂ:

1 REGIMUL JURIDIC
Imobilul înscris în CF nk 401810- Buziaş, nr. Cad./Top.: 1235/3/2, 1235/4,
1237proprietatea: ORAŞUL BUZ|AŞ-domeniul public, cota actuală 1/1- A1.A1.1, -se află
situat în intravilan.
2. REGIMUL ECONOMIC
Situaţia existentă: curţi cohstrucţii,
teren intravilan în suprafaţă de 1045 mp,
construcţii administrative şi sociul culturale - DISPENSAR MEDICAL UMAN P+2.
Situaţia propusă: REABILITARE Şl MODERNIZARE CLĂDIRE DISPENSAR MEDICAL UMAN
P+2, ORAŞ BUZIAŞ
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3. REGIMUL TEHNIC
Documentaţia tehnică necesară obţinerii autorizaţiei de construire se va întocmi în
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificările ulterioare.
Se vor respecta prevederile Codului civil cu privire la vecinătăţi.
Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat: pentru :
REABILITARE Şl MODERNIZARE CLĂDIRE DISPENSAR MEDICAL UMAN P+2, ORAŞ
_____________________________________ BUZIAŞ_________________________________

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE
AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
Şl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
în scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de
construire/ de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia
mediului.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Timişoara b- dul L. Rebreanu nr. 18- 18A.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului
97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea
publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu
privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei
96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta
autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz,
încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării
impactului asupra mediului.
în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului
de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii
documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei
publice competente.
în vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu,
autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării
publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la (
realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.
în aceste condiţii:__________________________________________________________________
După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la
autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi
stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii de
evaluare adecvată. în urma evaluării iniţiale a notificării privind intenţia de realizare a proiectului
se va emite punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului.______________
în situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte efectuarea evaluării
impactului asupra mediului şi/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligaţia de a notifica acest
fapt autorităţii
administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.____________________________________________
în situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei,
acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente._________
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5.
-CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINŢARE VA FI
ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
a)

da

Certificatul de urbanism (copie)

b)
Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/ sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu
dispune altfel (copie legalizată).
da
c)

■

Documentaţia tehnică- D.T., după caz:

DTAC X 2 exempl.

■

DTOE X 2 exempl

□

DTAD

d) avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:
d. 1. Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
■ alimentare cu apă
M canalizare

■ gaze naturale
ntelefonizare

® alimentare cu energie electrică

□ salubritate

□ alimentare cu energie termică

□

Alte avize/acorduri:
®
înscriere OAR
■ Plan de situaţie pe suport
topografic vizat OCPI Timiş

transport urban

□

_____________

d.2. Avize şi acorduri privind:
■ securitatea la incendiu

□ protecţia civilă

■

sănătatea populaţiei (DSP)

d.3. Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/ sau ale serviciilor descentralizate
ale acestora.
■

ISC Timiş
d. 4. Studii de specialitate

■

Studiu geotehnic

■

Expertiză tehnică

■

Verificator de proiecte

e)
punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului; da
Se va contacta Autoritatea de Protecţie a Mediului în vederea evaluării lucrării cf. art. 6/Legea 50/1991actualizată.
f.) Dovada privind achitarea taxelor legale. Documentele de plată ale următoarelor taxe( copie):
Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

,
F

ORIN

TINA

ARHITECT- ŞEFl
VOINESCU GABRIELA CRISTIANA

Gr#

Achitat taxa de
lei, conform cl
i nr. - din Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de 08.03.2018.

OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR 3

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 si 60 DIN LEGEA 98/2016
1. Subsem natul______________________________________________ , reprezentant împuternicit al
____________________________________________ ,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
operatorului economic) în calitate de _____________________________________________
(candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ
susţinător
al
candidatului/ofertantului___________________ )
la
procedura
de
_______________________________________________ , declar pe proprie răspundere, următoarele:
cunoscând prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi
componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în
situaţia de a fi exclusă din procedură.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:
Munteanu Sorin-primar; Cindea Cristian Vasile-viceprimar si consilier local; Hudrea Ioan-Dorel- consilier local;
Baias Ştefan- consilier local; Otescu Ioan Valentin- consilier local; Dordea Ioan- consilier local; Dragan Ioanconsilier local; Aldan Florian Petru- consilier local; Kanton Iosif- consilier local; Vasii Ionita- consilier local;
Lazar Ioan Cosmin- consilier local; Lozer Lidia- consilier local; Savu Iulia Daniela- consilier local; Spataru
Constantin - consilier local;Tuduce Cristian Dan- consilier local; Molomfalean Ioan - consilier local; Lozer
Laszlo-inspector;Hortolomei Oana-inspector; Mirza Cristina Mihaela- inspector achiziţii

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.
2. Subsemnatul____________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere şi prevederile art. 61 din
Legea nr. 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.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
(semnătură autorizată)

FORMULAR 4

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute Ia art.164,165 si 167 din Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice
Subsemnatul(a).................................................în calitate de ofertant/ candidat/ concurent la
procedura de .................................................................. pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect .................................................la data de............................organizată de
................................................................................. declar pe proprie răspundere , sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că:
a) nu sunt în stare de insolvenţă ori lichidare, în supraveghere judiciară, în caz contrar voi
face dovada că am capacitatea de executare a contractului; nu am comis o abatere grava care îmi
pune in discuţie integritatea. De asemenea, nu sunt într-o situaţie de conflict de interese in cadrul
sau in legătura cu procedura in cauza, nu mi-am încălcat in mod grav sau repetat obligaţiile in
cadrul unui contract de achiziţii publice, nu am încercat şi nu voi încerca sa influenţez in mod
nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, abateri conform art. 167 (1) din Legea
98/2016;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, până la data depunerii ofertei, conform
art.165 din Legea 98/2016;
c) nu am fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea uneia dintre infracţiunile de la
art. 164 din Legea 98/2016. :constituirea unui grup infracţional organizat, infracţiuni de corupţie,
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale UE, acte de terorism, spălare de bani, traficul şi
exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate nu sunt adevărate, 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.

Operator economic,
(semnătură autorizată)

