PRIMARIA ORAŞULUI BUZIAS
Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timis, Romanía
Tel./fax 0256321450; 0256321451
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Nr.inreg. 12.576 din 10.10.2017
Aprobat Primar,
orín

SOLICITARE DE OFERTĂ PENTRU FURNIZAREA, IN S T A L A R M Ş I PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A
DOUĂ CENTRALE TERMICE (CU ACCESORIILE NECESARE MONTĂRII) LA SEDIUL PRIMĂRIEI
ORAŞ BUZIAŞ Ş I LA CLĂDIREA ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ SER VICIUL DE EVIDENŢĂ A
POPULAŢIEI S I POLIŢIA LOCALĂ PRIN FURNIZARE DE AG EN T TERMIC Ş I A P Ă CALDĂCONFORM CAIETULUI DE SARCINI AN EXAT
Prin prezenta, vă rugăm să ne transmiteţi o ofertă de preţ pentru FURNIZAREA, INSTALAREA Ş I
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A DOUĂ CENTRALE TERMICE-COMBUSTIBIL GAZ (CU
ACCESORIILE NECESARE MONTĂRII) LA SEDIUL PRIM ĂRIEI ORAŞ BUZIAŞ Ş I LA CLĂDIREA
ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ SERVICIUL DE EVIDENŢĂ A POPULAŢIEI Ş I POLIŢIA LOCALĂ conform caietului de sarcini nr. 12.563/09.10.2017 anexat acestei solicitări;
Cod CPV: 39715210-2
Valoarea estimată a achiziţiei ( fără TVA ): 67.226,89 lei
Descrierea contractului: „FURNIZAREA, INSTALAREA Ş I PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A DOUĂ
CENTRALE TERMICE-COMBUSTIBIL GAZ- (CU ACCESORIILE NECESARE MONTĂRII) LA
SEDIUL PRIM ĂRIEI ORAŞ BUZIAŞ Ş I LA CLĂDIREA ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ SERVICIUL DE
EVIDENŢĂ A POPULAŢIEI Ş I POLIŢIA LOCALĂ -conform caietului de sarcini nr. 12.563/09.10.2017
anexat acestei solicitări; ”
- Condiţii contract: conform specificaţiilor cuprinse în caietul de sarcini nr. 12.563/09.10.2017 anexat acestei
solicitări;
- Condiţii participare: Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune la sediul autorităţii contractante
(str. Principală, nr. 16, loc. Buziaş, jud. Timiş, cod postai: 305100)poşta sau e-mail (cu transmitere ulterioară
în original la sediul instituţiei), si va conţine propunerea tehnică, propunerea financiară, informaţii generale cu
privire la sediul şi adresa firmei, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului, codul fiscal, telefon/fax, e-mail,
nume şi prenume reprezentant legal, contul deschis la Trezorerie pentru plata serviciilor, declaraţie privind
evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 şi 60 din legea 98/2016; declaraţie privind neîncadrarea în
situaţiile prevăzute la art.164, 165 si 167 din legea 98/2016 privind achiziţiile publice (model ataşat prezentei
solicitări); declaraţia- privind respectarea obligaţiilor cuprinse în caietul de sarcini (model ataşat prezentei
solicitări); declaraţia privind respectarea legislaţiei privind condiţiile de mediu, social şi cu privire la relaţiile
de muncă (model ataşat prezentei solicitări); autorizaţia emisă de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţii de ridicat (ISCIR) valabilă la data depunerii, din care să rezulte că este
autorizat să desfăşoare activităţi privind instalarea, montarea, repararea, întreţinerea şi verificarea tehnică în
utilizare pentru centralele termice ofertate- în copie conform cu originalul, precum şi identificarea poziţiei din
SEAP privind furnizarea produselor care fac obiectul acestei achiziţii.
Propunerea tehnică va cuprinde descrierea produselor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu
specificaţiile caietului de sarcini nr. 12.563/09.10.2017 anexat acestei solicitări.
Operatorii interesaţi AU OBLIGAŢIA să posteze oferta financiară în catalogul electronic din SEAP.
Propunerea financiară transmisă la sediul autorităţii contractante, va fi întocmită în lei fără TVA şi va fi
însoţită de toate documentele solicitate în caietul de sarcini nr. 12.563/09.10.2017 (anexat acestei solicitări);
Atribuirea se va efectua “online”.
- Termenul limită de primire oferte 13.10.2017 ora 11,00;
- Informaţii suplimentare se pot obţine la tel/fax: 0256/321450 sau e-mail: primbuzias@vahoo.com.

întocmit,
Mîrza Cristina Mi
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PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAŞ
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E-mail: primbuzias@yahoo.com;
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CAIET DE SARCINI
pentru furnizare, instalare şi punerea in funcţiune a două centrale termice la sediul Primăriei oraş
Buziaş şi la clădirea în care funcţionează Serviciul de Evidenţă a populaţiei şi Poliţia Locală (cod
C.P.V. 39715210-2).

1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI
-furnizarea, instalarea şi punerea în fucţiune a două centrale term ice (com bustibil g a z), cu
respectarea cerinţelor tehnice im puse de norm ativele, m etodologiile şi instrucţiunile în
vigoare şi cu cerinţele m inim eobligatorii prevăzute în caietul de sarcini.,

•

Amplasament:

•

Str. PRINCIPALĂ, nr. 16, Oraşul Buziaş, judeţul Timiş

•

Str. 6 MARTIE, nr. 2 , Oraşul Buziaş, judeţul Timiş

•

Beneficiar: Oraşul Buziaş

2. DEZAFECTAREA CENTRALELOR TERMICE EXISTENTE:
Se vor demonta şi se vor dezafecta centralele existent tip Ferroli Energy Top 125
racordurile acestora, buteliile de egalizare, racorduri electrice,altele.
D em ontarea şi dezafectarea centralelor term ice existente se va face cu respectarea d isp o ziţiilo r legale
referitoare la scoaterea din uz a aparatelor de în că lzit cu alim entare cu com bustibil solid, lichid sau gazos cu
puteri nom inale <= 400kW .

3. ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE :
Furnizorul va prezenta documentaţia tehnică a centalelor termice şi autorizaţia de fucţionare,
în conformitate cu reglementările în vigoare inclusive avizul ethnic da istalare (decă este cazul)

4 .CERINŢE TEH NICE MINIME OBLIGATORII PENTRU PRODUSE:
4.1. Centrală term ică m urală în condensaţie clădire 6 Martie nr.2, (com bustibil gaz) cu tiraj forţat,
pentru în că lzire şi preparare apă caldă menajeră.
Putere nom inală m axim a încălzire: m inim 93 KW.

-

Putere nom inală m axim a a.c.m .: m inim 24 KW.
Tem peratura m inim ă încălzire: 35°C.
Tem peratura m inim ă a.c.m : 30°C.
Tensiunea de alim entare: 230V/50.
S istem de auto-diagnoză cu afişaj LCD încorporat.
D isp ozitiv /fu n cţie anti-îngheţ, şi anti-b locare a pom pei.
D ebit constant de apă caldă la tem p eratura solicitată.
M inim 2 ** pentru confortul a.c.m . conform EN 13203.
Eficienţa energetică : m inim 3 ** de eficienţă conform D IR92/42-EEC.
Moduri de lucru: norm al si econom ic sau protecţie la inghet.
Afisaj LCD
Butelie eg alizare 9 mc/h
S en zo r butelie lO kQ
E xtensie com andă pom pe
4.2. Centrală term ică m urală în condensaţie clădire str. Principală nr.16, Buziaş, (com bustibil gaz) cu
tiraj forţat, pentru în că lzire şi preparare apă caldă m enajeră.
Putere nom inală m axim a încălzire: m inim 116 KW.
Putere nom inală m axim a a.c.m .: m inim 29 KW.
Tem peratura m inim ă încălzire: 35°C.
Tem peratura m inim ă a.c.m : 30°C.
T ensiunea de alim entare: 230V/50.
S istem de auto-diagnoză cu afişaj LCD încorporat.
D isp o zitiv /fu n cţie anti-îngheţ, şi anti-b locare a pom pei.
D ebit constant de apă caldă la tem p eratura solicitată.
M inim 2 ** pentru confortul a.c.m . conform EN 13203.
Eficienţa energetică : m inim 3 ** de eficienţă conform D IR 92/42-EEC.
Moduri de lucru: norm al si econom ic sau protecţie la inghet.
Afisaj LCD
Butelie eg alizare 9 mc/h
S en zo r butelie lO kQ
Extensie com andă pom pe

C a racteristicile prezentate în configuraţia de bază sunt m inim e şi obligatorii, ele putând fi ofertate la un nivel
superior.
5.

Instalarea centralei term ice:
C en tralele term ice furnizate se vor instala cu respectarea tu tu ro r p rescrip ţiilo r tehnice şi norm elor în

vigoare.
Centrala term ică furnizată va fi înso ţită de urm ătoarele docum ente:
> Cartea centralei care treb uie să conţină: liv re t aparat, certifica t de garanţie,
autorizarea funcţionării aparatului şi procesul verbal de punere în funcţiune (PIF)
conform PT-A1 din 2010;
> declaraţie de conform itate, în conform itate cu modelul din PT-A1/2010;
> m anualul de utilizare (în lim ba rom ână);
> A vizul IS C IR dacă este nevoie conform legislaţiei.
C en tralele term ice se vor instala în locul celor existente.
Se vor avea în vedere şi eventualele m ateriale necesare cuplării centralei la instalaţia interioară
existentă, de apă caldă şi căldură (ţeavă, racorduri, etc.)
în plus se v o r avea în vedere urm ătoarele:
- verificarea prizelor existente;
- m ontarea de prelungitoare sau extensii(dacă este cazul).
Prelungitoarele v o r fi astfel am plasate şi dim ensionate în câ t să perm ită alim entarea cu energie
electrică a com pon entelor centralei. C ablurile de prelungire se v o r am plasa aparent pe pereţi, prin fixare
m ecanică, evitând u-se astfel accidentele sau în treru p e rile accidentale de energie electrică.
A lim entarea se va realiza în aşa fel în câ t să se prevină electrocutarea.
Personalul va trebui să respecte reglem entările şi regulam entele interioare ale beneficiarului, norm ele
de secu ritate şi sănătate în muncă precum şi de apărare îm po triva incendiilor, pe toată durata prestării
se rviciului, în caz contrar, fiind direct răspunzător de nerespectarea acestora.
O fertantul este direct răspu nzător de eventualele accidente de muncă care pot interveni la proprii
lucrători în tim pul m ontării aparatului şi îşi asum ă o bligativitatea de a înştiinţa ITM în term enul prevăzut de
legislaţia în vigoare în dom eniul sănătăţii şi securităţii în muncă.
Punerea în Funcţiune (PIF) si instructajul beneficiarului pentru utilizarea în condiţii de siguranţă

v o r fi efectuate num ai de către personal autorizat, care va elibera OBLIG ATO RIU o "A utorizaţie de
Funcţionare a aparatului C o nsum ato r de G az Com bustibil" şi va com pleta "Livretul Aparatului C onsum ator
de G aze C om b ustib ile".
6.A LTE CERINŢE MINIME O BLIGATORII:

Pe parcursul
la finalizarea
şantier, de a
îndep ărta de

execuţiei lucrărilo r aferente instalării/m on tării şi punerii în funcţiune a centralei term ice cât şi
acestora, furnizorul are obligaţia de a evita, pe cât posibil, acum ularea de obstacole inutile pe
depozita şi retrage orice utilaje, echipam ente, instalaţii, surplus de m ateriale şi de a aduna şi
pe şa n tie r deşeu rile sau lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.

Furnizorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accid entelo r de m uncă, evenim entelo r şi
incid entelo r periculoase, îm b o ln ă v irilo r profesionale generate sau produse de echipam entele tehnice
(utilaje, instalaţii, etc.), procedee tehnolog ice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând
so cietăţilo r care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conform itate cu prevederile Legii
se cu rităţii şi săn ătăţii în muncă nr. 319/2 006 şi a N orm elor m etodologice de aplicare a Legii n r.319/2006
aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice m odificare legislativă apărută pe tim pul derulării
contractului.
în cazul producerii unor accidente de m uncă, evenim ente sau incidente periculoase în activitatea
desfăşurată de furnizor, acesta va com unica şi cerceta accidentul de m u ncă/evenim en tul, conform
preved erilo r legale, pe care îl va în re g istra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
In procesul de execu ţie a lucrărilo r v o r fi respectate toate norm ele şi condiţiile tehnice existente în dom eniul
lu crărilo r enum erate mai sus._Instituţiile com petente de la care ofertanţii pot obţine inform aţii referitoare
la reglem entările din dom eniul secu rităţii şi sănătăţii în muncă conform Legii nr. 319/2006: M inisterul
Muncii, Fam iliei şi Protecţiei Sociale.
Furnizorul trebuie să utilizeze numai m ateriale agrem entate tehnic de organism ele
specializate în dom eniu.
Se va specifica m odelul, m arca şi producătorul centralei oferite. Modelul de centrală oferit
treb u ie să fie avizat ISCIR; conform legislaţiei (dacă este cazul).
Furnizorul, după ce a în to cm it docum entaţia tehnică necesară, în conform itate cu reglem entările
legale în vigoare, va obţine, în num ele prim ăriei oraş Buziaş, avizul obligatoriu de instalare a centralelor
term ice pe care le-a liv ra t şi autorizaţia de funcţionare a acestora. în situaţia în care se im pune achitarea
unor taxe legale determ inate de obţinerea de la a utorităţile com petente a avizului obligatoriu de instalare
şi a auto rizaţiei de funcţionare a centralei term ice, acestea v o r fi su portate de către autoritatea
contractantă, pe bază de docum ente justificative.
Se v o r accepta la decontare doar acele docum ente ju stifica tiv e care sunt eliberate pe num ele
auto rităţii contractante.
NOTĂ 1: Beneficiarul nu va pune la disp oziţia furnizorului niciun reper tehnic (ansam blu, subansam blu,
prelungitoare, elem ente de su sţine re şi fixare a conductelor, cablurilor, instru m ente pentru lucrări de
tencuire şi zug răvire, etc.) care ar putea să-i fie necesar pentru finalizarea obiectului contractului.
N O TĂ 2: O fertanţii pot vizita am plasam en tul şi dacă este cazul, pot face o bservaţii şi pot cere lăm uriri,
pentru în to cm irea unei oferte conform situaţiei din teren. Nu se v o r deconta lucrări ulterioare rezultate ca
urm are a neconcordanţelor dintre m ăsurătorile transm ise de către autoritatea contractantă şi m ăsurătorile
efectuate de către ofertant (ofertanţi) sau orice alt tip de neconcordanţe, riscul aparţinând în totalitate
o fertantului (ofertanţilor).
7. Term enul de livrare, instalare şi punere în funcţiune este de m axim 25 (treizeci) de zile
calen d aristice şi curge de la data sem nării contractului de către am bele părţi.
In ofertă se va preciza exact term enul de livrare, instalare şi punere în funcţiune.
8 . Perioada de garanţie este de m inim 3 ani acordată conform legislaţiei în vigoare şi va curge de la data
sem nării procesului verbal de punere în funcţiune.
O fertantul va pune la dispoziţia autorităţii contractante toate m aterialele de instru ire şi m anualele de utilizare
şi în tre ţin e re a sistem u lui de în că lzire în lim ba română.
Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite şi nu sunt uzate
m oral.
Recepţia cantitativă şi calitativă se face la locul de livrare şi instalare m enţionat de către beneficiar, unde
după verificarea configuraţiei, a ca n tită ţilo r şi funcţionalităţii se va întocm i un proces verbal de recepţie,
conform cerinţelo r contractuale.
9 .M ODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI:
în copie, auto rizaţie em isă de Inspecţia de S ta t pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi In sta la ţiilor de R idicat (ISCIR) şi valabilă la data depunerii ofertei, din care să rezulte că
este autorizat să desfăşoare activităţi privind instalarea, m ontarea, repararea şi întreţinerea şi verificarea
tehnică în utilizare pentru centralele term ice ofertate(< 400 kw, conform PT A l-2 1 0 ) .

- în copie, declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului leg a l/îm p u tern icit din care să rezulte
că ofertantul îşi desfăşoară a ctivitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglem entările
legale referitoare la co ndiţiile de m uncă şi de protecţie a m uncii în vigoare la nivel naţional, corespunzătoare
dom eniului de activita te al ofertantului.
dacă este cazul, în copie, o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al
ofertantului în care să se m enţioneze partea/părţile din contractul de lucrări pe care urm ează să le
subcontracteze.
10.Propunerea tehnică va respecta şi va include cel puţin sp ecificaţiile/cerinţele prevăzute în prezentul
caiet de sarcini alte m ateriale necesare efectuării lucrării, fitinguri, garnituri, robineţi, etc.

ÎNTOCMIT
Brudiu loan

OPERATOR ECONOM IC
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 si 60 DIN LEGEA 98/2016
1. S ubsem natu l_________________________________________________, reprezentant îm puternicit 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; Dirschl Peter Gilbert- 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;
Brudiu Ioan- inspector superior; Hudrea Angelica-sef serviciu buget; Mirza Cristina Mihaela- inspector achiziţii

Subsemnatul declar că inform aţiile 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 docum ente doveditoare de care dispun.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conform ă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
2. S ubsem natul_____________________ declar că voi inform a im ediat 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 inform aţiile furnizate sunt com plete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice docum ente doveditoare de care dispunem.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conform ă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
(semnătură autorizată)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea In situaţiile prevăzute la 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 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)

Operator economic
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind respectarea obligaţiilor cuprinse în caietul de sarcini

Subsemnatul/a,
..................................... (nume
şi prenume),
reprezentant
legal
al
...............................(denumirea operatorului economic), cu sediul în .........................................................
în calitate de ofertant la procedura de achiziţie directă pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca o b ie c t....................................... cod CPV ...................................... prin prezenta declar
că, pe toată durata de prestare a serviciilor, vom respecta în totalitate obligaţiile cuprinse în caietul
de sarcini.

Data

Operatorul economic
Reprezentant legal,

Operator economic
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI PRIVIND CONDIŢIILE DE
MEDIU, SOCIAL ŞI CU PRIVIRE LA RELAŢIILE DE MUNCĂ

Subsemnatul/a,___________________(nume/prenume), reprezentant legal/împutemicit al
candidatului/ofertantului), în calitate de
ofertant/ofertant asociat/subcontractant la procedura de achiziţie directă pentru atribuirea
contractului având ca obiect ___________________________________________ (denumirea
contractului), organizată de _______________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe
propria răspundere, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la
obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se
vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în conformitate cu
prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea
OUG 195/2005 privind protecţia mediului şi ale celorlaltor reglementări aplicabile.

___________________________ (denumirea/numele

Data:
Operatorul economic
Reprezentant legal,

