FORMULAR 1
DECLARAŢIE
privind conflictul de interese pentru ofertanți /candidați/ofertanţi asociaţi/
subcontractanţi/terți susținători, conform art. 59 și art.60
din legea 98/2016 privind achizițiile publice
1. Subsemnatul/a_____________________________________________________ în calitate de
_______________________________ (ofertant/candidat/ ofertant asociat/ subcontractant/ terţ
susţinător), la procedura având ca obiect ___________________________ în temeiul art. 59 din
Legea 98/2016 privind achizițiile publice, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în
declaraţii si a excluderii din procedura de atribuire, ca nu ma incadrez in niciuna din situatiile
prevazute la art.60 din Legea cu privire la conflictul de interese , cum ar fi:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor
care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane
care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane
despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate
avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o
altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie
în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau
al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. (2). În sensul dispoziţiilor lit.
d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor
acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel
puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
2. Subsemnatul/a__________________________________ declar că voi informa imediat autoritatea
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării
contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, 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 documentelor
care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ____________________ (denumirea şi
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea
noastră.
Data completării:

Operator economic,
__________________
(semnătura autorizată)

ANEXA 1

FORMULAR 1
LISTA

cu persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității în ceea ce privește organizarea, derularea
și finalizarea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect:
________________________________________________________

1.
FLIUNDRA IONEL (primar),
2.
NEAGOE MIHAI (viceprimar),
3.
SZINATOVICI DAN (secretar general),
4.
CÎRSTOLOVEAN NĂDĂLIN ZEFIR (contabil șef),
5.
CAUTIȘ ADINA MIHAELA (control financiar preventiv),
6.
LEAH TEONA COSMINA (control financiar preventiv),
7.
BÎZNA LILIANA (consilier juridic),
8.
LORENA DALIANA COSTIN (inspector DAS Ghimbav),
9.
CARSTOLOVEANU MIHAELA (inspector),
10.
RACOVIȚĂ IULIA-CRISTINA – (Sef serviciu Achizitii Publice, Investitii, Fonduri europene,
Autorizari)
11.
DRAGOS NEAGU – (Consilier achizitii publice)

FORMULAR 2

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

Declaraţie pe proprie răspundere
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 164, 165 şi 167
din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice

Subsemnatul ..............................................................................................................,
(denumirea/ numele şi sediul/ adresa operatorului economic)
în calitate de ofertant la achiziţia de ………………………………..………………………….
(denumirea achiziţiei publice)
organizată de Primăria Orașului Ghimbav,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu ne aflăm în niciuna din situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din
Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice cu completările și modificările ulterioare.
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.
Data completării ......................

Operator economic,
...................................
(semnatura autorizată)

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

Formular nr. 3

DECLARATIE
privind respectarea măsurilor referitoare la condițiile de mediu, sociale și de muncă
(Art.51. din LEGEA nr.98/2016)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere ca ma angajez sa execut
lucrarile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la
conditiile de mediu, sociale si de munca, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de mediu, sociale si de munca si am inclus costul pentru indeplinirea acestor
obligatii.

Data completării ......................
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formularul nr.4
..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către
UAT ORAS GHIMBAV,
Str.LUNGA nr.2, GHIMBAV, jud.BRASOV
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul/ţii, reprezentanţi ai ofertantului ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
Anuntul de publicitate nr..................., să prestăm „SERVICII MEDICO-SOCIALE LA DOMICILIU” la
pretul mediu de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), care
reprezinta media aritmetica a preturilor unitare prezentate in anexa, dupa formula:
P=(P1+P2+P3+.........+P31)/31, 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 din
anexă, conform contractului.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (saizeci) 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 și s-a
stabilit in documentatia de atribuire, 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),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
INGRIJIRI LA DOMICILIU
Nr

DENUMIRE SERVICIU

P1
P2
P3
P4
P5

ASIGURAREA IGIENEI CORPORALE
IMBRACARE SI DEZBRACARE
HRANIRE SI HIDRATARE
ASIGURAREA IGIENEI ELIMINARILOR
TRANSFER SI MOBILIZARE

P6
P7
P8
P9
P10
P11

DEPLASARE IN INTERIOR
COMUNICARE (pret/ora)
PREPARAREA HRANEI
EFECTUAREADE CUMPARATURI
ACTIVITATI DE MENAJ
ACTIVITATI DE SPALATORIE

P12
P13
P14
P15
P16
P17

FACILITAREA DEPLASARII IN EXTERIOR SI INSOTIRE
ACOMPANIERE SI SOCIALIZARE (pret/ora)
KINETOTERAPIE (gimnastica medicala)
KINETOTERAPIE (masaj medical)
FIZIOTERAPIE
FIZIOTERAPIE

P18
P19

MANEVRE TERAPEUTICE PENTRU EVITAREA ESCARELOR
MANEVRE TERAPEUTICE PENTRU EVITAREA COMPLICATIILOR
PULMONARE
PSIHOTERAPIE

P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30

PRETUL
SERVICIULUI

INGRIJIREA CORPULUI SI TEGUMENTELOR
SPRIJIN IN RECUPERAREA FUNCTIILOR SI CAPACITATII MOTORII
FACILITAREA EVALUARII STARII DE SANATATE A BENEFICIARULUI
VARSTNIC/CU DIZABILITATI
COLABORAREA CU MEDICUL DE FAMILIE/CURANT PENTRU
ANALIZA SI ADAPTAREA PLANULUI DE INTERVENTIE
ALIMENTAREA/VITAMINIZAREA PASIVA
SPRIJINIREA BENEFICIARULUI IN COMPLIANTA TERAPEUTICA
EVALUAREA STATUSULUI FUNCTIONAL SI A GRADULUI DE
DEPENDENTA (DE CATRE MEDIC)
EVALUAREA CAPACITATILOR COGNITIVE A PERSOANEI VARSTNICE
(MMSE)
EVALUAREA STARII PSIHO-AFECTIVE SI A DEPRESIEI LA PERSOANE
VARSTNICE (GDS)
ASISTAREA IN URMAREA TRATAMENTULUI PRESCRIS DE MEDIC

P31

ASISTAREA LA EFECTUAREA DIFERITELOR COMISIOANE
(deplasare la medic, deplasare la farmacie, plata facturilor, etc)
Pmediu= (P1+P2+P3…………+P31)

Pretul ofertei este stabilit ca media aritmetica a preturilor unitare prezentate in anexa, dupa formula:
P=(P1+P2+P3+.........+P31)/31

