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Anexa 

la Dispozi ţ ia Pre ş edintelui Consiliului Judelean Ialomi ţ a 

Nr.  	3  	din  Y/o&   2022 

PROCEDURA PROPRIE 
de atribuire a contractelor de achizitie publicW acordurilor-cadru ce au ca object servicii sociale ş i 
alte servicii specifice prevazute n ANEXA 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, Cu valoare estimate mai mic ă  dec ă t pragul corespunzator 
prevazut la art. 7, aim. ( 1 ), lit. d) 

Cap. I - Dispozitii generale 

1. Prezenta procedure proprie are drept scop stabilirea cadrului general pentru atribuirea contractelor 
de achizitie publica/acordurilor-cadru ce au ca object Servicii sociale ş i alte servicii specifice, 
prevazute in anexa m-. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ş i 
completarile ulterioare, avand valoare estirnata fă ră  TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7, aim. 
(1), lit. d), respectiv 3.636.150 lei fara TVA. 
2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie public ă  sunt cele prevazute la art. 2 din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu mod ific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

CAP. II— Definitii 
3. in sensul prezentelor norme procedurale interne, urm ă torii termeni se definesc astfel: 

a) aehizitie public ă  - dob ă ndirea, definitiv ă  sau temporar ă , de c ă tre o persoan ă  juridic ă , definită  
ca autoritate contractant ă , a unor servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie public ă ; 

h) autoritate contractant ă  — persoan ă  juridic ă  ce atribuie contractul de prest ă ri de servicii ce are 
ea obiect Servicii sociale i alte servicii specifice, prev ă zute in anexa nr. 2 la Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, cu modific ă rile  i completă rile ulterioare; 

c) prestator de servicii - persoana juridic ă  ce asigură  servicii mentionate în anexa nr. 2 la Legea 
98/2016; 

d) contract de achizitie public ă  -  contract, incheiat in form ă  scris ă , intre autoritatea contractant ă  
ş i prestator; 

e) operator economic - ofertantul care particip ă  la procedur ş i că ruia i se poate atribui 
contractul de achizitie public ă  in urrna aplic ă rii procedurii prev ă zute in prezerttele norme 
procedurale interne; 

f) contract de servicii - contract de achizitie public ă  ce are ca obiect prestarea unuia sau mai 
multor servicii; 

g) ofertant oricare prestator care furnizeaz ă  pachetul de servicii solicitat ş i care a depus oferta; 
h) ofert ă  - docurnentatie care cuprinde propunerea tehnic ă , propunerea financiar ă  ş i once 

formulare sau documente solicitate in documentatia de atribuire; 
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i) garan ţ ie pentru participare depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie 
acceptate de c ă tre autoritatea contractant ă , puse la dispozitia autorită tii contractante de c ă tre 
ofertant, inainte de deschiderea ofertei; 

j) că i de atac - contestatiile sau actiunile in justi ţ ie impotriva unor acte sau decizii invocate ca 
nelegale ş i prin care se solicită  suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau 
anularea unui act, a unei decizii sau a unei pro ceduri aplicate de c ă tre autoritatea 
contractant ă ; 

k) zi - zi calendaristic ă . 

CAP. III — Descrierea procesului 

1. in func ţ ie de valoarea estimat ă  a serviciilor cuprinse in anexa 2 la Legea nr. 98/2016 ce 
intenţ ioneaz ă  a se achiziţ iona se vor aplica urm ă toarele: 

1.1. in cazul in care valoarea estimat ă  contractului de servicii este mai rnic ă  decit pragul valoric 
prev ă zut la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, respectiv 135.060 lei f ă rd TVA, achizi ţ ia poate fi 
iniţ iat ă  direct, in conformitate cu art. 43 din H.G. nr. 395/2016 cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterio are. 

1.2. in cazul in care valoarea estimat ă  a contractului de servicii este mai mare decit pragul valoric 
prev ă zut la art. 7, atm. (5) din Legea nr. 98/2016, respectiv 135.060 lei f ă ră  TVA, dar mai mic ă  sau 
egal ă  cu cea prev ă zută  la art. 7, aim. (1), lit. d) din leg; respectiv 3.636.150 lei fă ră  TVA, achizi ţ ia se 
va realiza prin prin publicarea unui anun ţ  de participare. Astfel, autoritatea contractant ă  are dreptul de 
a aplica procedura proprie iar once operator economic interesat are dreptul de a depune ofert ă . 

2. in vederea asigur ă rii transparen ţ ei, a tratamentului egal, a accesului nediscriminatoriu ş i a atragerii 
participiirii unui numar cat mai mare de ofertanti, autoritatea contractant ă  va lansa procedura proprie 
de atribuire a contractelor de achizitie publica/ acordurilor-cadru ce au ca object serviciile sociale si 
alte servicii specifice care se incadreaza in prevederile art. 1.2, prin publicarea pe pagina de internet a 
institutiei www.cjialomita.ro  a urmatoarelor docurnente: 

anuntul de participare la procedura proprie pentru achizitionarea de servicii sociale ş i alte 
servicii; 
documentatia de atribuire, respectiv instructiuni catre ofertanti, caietul de sarcini, proiectul 
de contract, formulare. 

Dupa lansarea procedurii, desfasurarea acesteia presupune in continuare realizarea urmatoarelor 
operatiuni: 

a) publicarea solicitarilor de clarificari transmise de operatorii economici interesa ţ i de 
participarea la procedura referitoare la documentatia de atribuire ş i a clarific ă rilor 
formulate de autoritatea contractant ă ; 

b) constituirea comisiei de evaluare a ofertelor; 
c) primirea si inregistrarea ofertelor ş i a documentelor solicitate operatorilor economici; 
d) deschiderea ofertelor ş i intocmirea procesului-verbal de deschidere a ofertelor; 
e) evaluarea ofertelor in 	functie de criteriile i cerintete stabilite in documentatia de 

atribuire; 
f) stabilirea rezultatelor prin intocmirea raportului procedurii; 
g) comunicarea c ă tre toti ofertantii participanti a rezultatului procedurii de atribuire a 

contractului de achizitie publicii; 
h) incheierea contractului de achizitie public ă ; 
i) urmă rirea respectarii obligatiilor asumate de catre operatorul economic prin semnarea 

contractului de achizitie pub lic ă . 
Cap. IV - luitierea procedurii 
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1. Procedura se initiaz ă  prin  pub  licarea pe pagina de interne a institutiei a unui anunt de  particip  are la 
procedura proprie pentru achizitionarea de servicii sociale ş i servicii specific; insotit de doeumentatia 
de atribuire aferenta. 
2. In vederea respectarii transparentei ş i a tratamentului egal, autoritatea contractanta poate publica 
suplimentar anuntul de participare  i  pe site-ul www.e-licitatie.ro , in sectiunea Anunturi publicitare. 
3. Anuntul de participare la procedura proprie pentru pentm achizitionarea de servicii sociale 
servicii specific; prevazute in Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, avand o valoare estimata cuprinsa 
intre 135.060 lei ş i 3.636.150 lei fă ră  TVA, va contine  eel  putin urmatoarele infonnatii: 

denumirea, adresa, numarul de telefon ş i de fax i  adresa de e-mail ale autoritatii contractante; 
- tipul de contract; 
- denumirea serviciilor care urmeaza s ă  fie prestate ş i codul/codurile CPV; 

valoarea estimata; 
durata sau termenul-limita de prestare a serviciilor; 

- criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica; 
- data-limit ă i pentru depunerea ofertelor; 
- adresa la care trebuie transrnise/depuse ofertele; 
- data, ora si locul deschiderii ofertelor; 
- modul de comunicare; 

alte informatii, dacii este cazul. 
Autoritatea eontractanta are dreptul s ă  solicite constituirea garantiei de participare ş i a garantiei de 
buna executie  in  conditiile art. 35-40 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ului- din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, cu modific ă rile  i  complet ă rile ulterioare. 

4. Estimarea valorii contractului de achizitie 
In vederea aplicarii prevederilor prezentei proceduri proprii, estimarea valorii contractului de achizitie 
de servicii sociale  i  servicii specifice se va face in conformitate cu regulile pentru estimarea valorii 
contractelor stabilite  in  cadml SECTIUNEA a 4-a Domeniu de aplicare- Mod.ul de caleul al valorii 
estimate a achiziriei din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificiirile  i  completă rile 
ulterioare. 
Valoarea estimata a contractului de achizitie se va determina inainte de initierea  pro  cedurii proprii si 
va fi valabil ă  in momentul transmiterii spre publicare a anuntului publicitar. 

5. Doeurnentatia de atribuire contine once cerinta, criteriu, regula  i  alte informatii necesare pentru a 
asigura ofertantului o informare completa, corecta  i  explicita cu privire la modul de aplicare a 
procedurii de atribuire. 
Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda eel putin urmatoarele: 
- Strategia de contractare; 
- Instructiunile eatre ofertanti; 

Caietul de sarcini; 
- Proiectul de contract continand clauze contracruale obligatorii; 
- Fornulare. 

Instructiuuile c ă tre ofertauti 
1. Instructiunile catre ofertanti contin detaliile referitoare la formalitatile ce trebuie indeplinite in 
legatura cu procedura de atribuire  in  eauza, modul in care operatorii econornici trebuie s ă  
structureze informatiile  cc  urrneaza  a  fi prezentate pentru a raspunde cerintelor din anuntul de 
participare, respectiv detalii procedurale cum ar  fî  precizari privind garanriile solicitate, modul in care 
trebuie intocmite ş i structurate propunerea tehnica si cea financiara, criteriul de atribuire  cc  urmeaz ă  a 
Ii  aplicat, precum si termenele procedurale  cc  trebuie respectate si c ă ile de atac  cc pot fi utilizate. 
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Caietul de sarcini 
1. Caietul de sarcini contine in mod obligatoriu, specificatii tehnice care reprezinta cerinte, prescriptii, 
caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui serviciu s ă  fie descris in mod obiectiv, astfel 'Meat s ă  
corespunda necesitatii autoritatii contractante. 
2. Caietul de sarcini contine once inforrnatii sau cerinte necesare intocmirii de c ă tre ofertanti a 
propunerilor tehnice ş i calcularii valorilor propunerilor financiare. 

Cap. V - Cerinte minime de calificare 
Autoritatea contractant ă  poate stabili cerinte minime de calificare referitoare la: 

1. Situatia personal ă  a ofertantului, si anume: ofertantul nu trebuie s ă  se regaseasca in situatiile 
prevazute la art. 164, 165, 167 si art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si 
completarile ulterioare. Incadrarea in aceste situatii atrage exluderea ofertantului din procedura 
aplicata pentru atribuirea contractului de acbizitie publica. 
2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, conform eertificatului constatator emis de 
Registrul Cornertului; alte documente care s ă  ateste capacitatea de exercitare a activitatii 
profesionale, in functie de specificul sau complexitatea serviciului care face obiectul achizitiei, 
daca au fost solicitate. 
3. Lista serviciilor similare prestate in ultimii 3 ani in valoare proportionala cu valoarea 
contractului co unneaza a fi atribuit, calculati p ă nă  la data limit ă  de depunere a ofertelor care s ă  
contina valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt 
autoritati contractante sau clienti privati, insotite in mod obligatoriu de certificate/ docurnente 
emise sau contrasemnate de beneficiarii contractelor enumerate din care s ă  reias ă  prestarea 
respectivelor servicii. 

Neindeplinirea cerintelor minime cat si neincadrearea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, 
reprezinta motive de excludere de la procedura de achizitie. 

Cap. VI- Criteriul pentru atribuirea contractului de achizitie publica 
1.Autoritatea contractanta are obligatia s ă  preeizeze in anunrul de participare criteriul pe baza caruia se 
atribuie contractul, jar acesta poate 

- Pretul eel mai scazut; 
Cel mai bun raport calitate-pret. 

2. Odata cu mentionarea criteriului de atribuire, dac ă  este cazul, autoritatea contractanta va mentiona si 
factorji de evaluare, formule sau algoritmi de calcul cc vor ft utilizati la stabilirea clasamentului final 
al ofertelor depuse. 
3. Oferta/Ofertele castigatoare va/vor  ft stabilita/stabilite in ordinea cresc ă toare a valorilor financiare 
propuse in oferte sau descrescatoare a punctajului stabilit in urma aplicarii formulelor algoritrnului de 
calcul. 
4. Autoritatea contraetanta nu poate schimba, in procesul de evaluare a ofertelor, criteriul de atribuire 
stabilit in docnmentatie. 

Cap. VII - Data-limitA pentru depunerea ofertelor 
1. Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili ş i de a include in anuntul de particip are data limit ă  
pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractantii are obligatia de a stabili perioada de depunere a 
ofertelor in functie de complexitatea contractului de achizitie publica si de cerintele specifice, astfel 
meat operatorii economici interesati sii beneficieze de un interval de timp adecvat si sufieient 
pentru elaborarea ofertelor ş i pregatirea documentelor de calificare si selectie, daca sunt solicitate 
prin doeumentele achizitiei. 
2. Perioada minima intre data publicarii anuntului de participare la procedura de atribuire ş i data litnita 
de depunere a ofertelor este de cel putin 7 zile, in eazul atribuirii unui contract de achizitie publica de 
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servicii sociale Si  alte servicii, a că ror valoare estimata fă ră  TVA este mai mica decat pragurile 
prevazute la art. 7,  aim.  (1), lit. d) din Legea nr. 98/2016. 
3, Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi perioada stabilita ca data-limita pentru depunerea 
ofertelor. in acest caz, autoritatea contractant ă  are obligatia de a comunica noua data de depunere, in 
scris, pe site-ul propriu, cu  eel  putin 2 zile inainte de data-limita stabilita initial. 

Cap. VIII - Participarea la procedura 
1. Once  prestator care furnizeaza pachetul de servicii solicitat, are dreptul de a depune oferta,  in  
conditiile prezentei  pro  ceduri interne. 
2. Numarul de prestatori care au dreptul de a depune oferta este nelimitat. 
3. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fait a 
fi obligati să  îi  legalizeze din punct de vedere formal asocierea. in acest caz, operatorii economici vor 
prezenta un acord de asociere. 
4, in cazul subcontractarii unor parti din contract, ofcrtantul are obligatia de a cuprindc  in  oferta sa 
denumirea subcontractantilor ş i datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza 
a fi indeplinite de catre acestia, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. 
5. Ofertantud nu are dreptul,  în  cadiul aceleiasi proceduri: 

a) să  participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici; 
b) să  depună  oferta individual ă  si o alta oferta comuna; 
c) sa depuna oferta individual ă  si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte. 

Cap. IX - Conflictul de interese 
1. Pe parcursul aplic ă rii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua  to ate  
masurile necesare pentru a preveni, identifica  i  remedia situatiile de conflict de interese, in scopul 
evitarii denaturarii concurentei si asigurarii tratamentului egal pentru toti operatorii economiei. 
2. Autoritatea contractant ă  precizeaza in documentele achizitiei numele persoanelor cu functii de 
decizie in cadrul autoritatii contractante. 

Cap. X - Confidentialitatea 
1. Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, 
motivat,  in  cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara 
sunt eonfidentiale, clasificate sau sunt protej ate de un drept de proprietate intelectuala, In baza 
legislariei aplicabile. 

Cap. XI - Dreptul de a solicita clarific ă ri 

Solicitare clarific ă ri in interiorul termenului de depunere a ofertelor 
1. Once operator economic interesat are dreptul de a solicita, in scris, clarificari privind documentatia 
de atribuire. Clarificarile vor fi transmise pe adresa de email dap@cicnet.ro . 
2. Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clan, complet si fait ambiguitati, la 
once  solicitare de clarificari, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, doua zile 
lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari, din partea operatorului economic, dar numai aeelor 
solicitari primite Cu eel  putin 3 zile inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor. 
3. Autoritatea contractanta are obli gatia de a transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu  eel  
putin doua zile inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor. 
4. in cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare  in  timp util, punand 
astfel autoritatea contractanta  in  imposibilitate de a respecta termenul prevazut la aim.  3, aceasta din 
urmă  are totusi obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara 
pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibilă  primirea acestuia de catre operatorii 
economici inainte de data limită  de depunere a ofertelor. 
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5. Autoritatea contractanta are obligatia de a publica continutul raspunsului pe site-ul institutiei, fă ră  a 
dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective. 
6. Autoritatea contractantii are dreptul de a publica clarificari la documentatia de atribuire ş i din 
proprie initiativ ă , dac ă  acest fapt nu afecteaz ă  participarea la procedura de atribuire. 

Solicitare clarific ă ri pe parcursul evalu ă rii ofertelor 
1. Pe parcursul analiz ă rii si verific ă rii ofertelor prezentate, autoritatea contractant ă  are dreptul de a 
solicita clarific ă rile  i  completarile formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecarei 
oferte, fă ră  insa ca raspunsul la acestea s ă  modifice propunerea financiara/tehnica. 
2. Termenul limita pentru transmiterea raspunsurilor la solicitarea de elarificari si completarile fonnale 
sau de confirmare se calculeaza in functie de complexitatea cerintelor din documentatia de atribuire, 
astfel  meat  ofertantul 86 aiba posibilitatea de a formula un raspuns  in  intervalul stabilit. Tennenul 
astfel stabilit va  ti,  de regula, de minimum 1 zile lucratoare. 

Cap. X11- Elaborarea, prezentarea i evaluarea ofertei 
1. Ofertantul are obligatia de a elabora oferta  in  conformitate cu prevederile documentatiei de 
atribuire. 
2. Oferta are caracter ferrn si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pc toata perioada de 
valabilitate stabilitii de catre autoritatea contractanta  i  trebuie s ă  fie semnata si stampilata pe fiec  are  
pagina, pe propria r ă spundere, de catre ofertant sau de catre o persoana imputemicit ă  legal de acesta. 
3. Propunerea tehnica se elaboreaza in coneordanta cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini, in asa fel 
meat  s ă  asigure fiirnizarea tuturor informatiilor necesare evaluarii tehnice. 
4. Propunerea financiara se elaboreaza in asa fel incat s ă  asigure furnizarea tuturor informatiilor 
necesare evaluarii financiare. 
5. Operatorul economic are dreptul de a depune oferta in forma stabilita in documentatia de atribuire, 
la adresa si pană  la data si ora limita pentru depunere stabilite in anuntul de participare la procedura 
proprie. 
6. Oferta care este transmisa la o akă  adresa a autoritatii contractante deeat cea stabilita de c ă tre acesta 
sau dup ă  expirarea termenului limita pentru depunere va  ti  descalificata. 
7. Once  ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai inainte de data-limita stabilita 
pentrn depunerea ofertei. 
8. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a modifica oferta dupa expirarea termenului limita 
pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acesteia de la procedura de atribuire a 
contractului de achizitie publics. 
9. Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate stabilita de 
autoritatea contractanta. 
10. Autoritatea contractant ă  are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte 
de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. 
1 1. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contraetante daca este de acord sau nu cu 
prelungirea perioadei de valabilitate. 
12. In cazul in care ofertantul  flu  este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei, se 
considers ea acesta si-a retras oferta depusa. 

Cap. XIII - Comisia de evaluare 
1. Autoritatea contraetanta are obligatia de a desemna, pentru atribuirea contraetelor de achizitie 
publica/ aeordurilor-cadru, persoane responsabile pentru evaluarea ofertelor si, dup ă  caz, a soliciarilor 
de participare, care se constituie intr-o comisie de evaluare. 
2. In acest sens, comisia de evaluare  vii ii  format ă  din eel putin 3 membri din cadrul Serviciului de 
acnizitii publice a autoritatii contractante. 
3. Autoritatea contractanta are dreptul de a nominaliza membri de rezerva pentru membrii comisiei de 
evaluare. 
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4. Autoritatea contractanta are dreptul de a inlocui un membm al comisiei de evaluare Cu  un membru 
de rezerva numai daca persoana care urmeaza s ă  fie inlocuita nu are posibilitatea, din motive 
obiective, de a-si indeplini atributiile care rezulta din calitatea de membru al comisiei de evaluare. 
Dupa producerea inlocuirii membrului al comisiei de evaluare cu un membru de rezerva, calitatea de 
membru al comisiei de evaluare este preluata de catre membrul de rezerva, care i ş i va exercita 
atributiile aferente  pan ă  la finalizarea procedurii de atribuire. 
5. Comisia de evaluare r ă spunde de urrnatoarele activitati: 
- deschiderea ofertelor si, dupa caz, a altar documente care insotesc oferta; 
- verificarea indeplinirii criteriilor de calificare de catre ofertanti, in cazul in care acestea au fost 
solicitate prin documentatia de atribuire; 
- verificarea conformitatii propunerilor tehnice ale ofertantilor cu prevederile caietului de sarcini; 
- verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanti, inclusiv verificarea conformitatii cu 
propunerile tehnice; 
- elaborarea solicit ă rilor de clarificari si/sau completari necesare in vederea evaluarii ofertelor; 
- stabilirea ofertelor descalificate ş i a motivelor care sta-u la baza incadrarii ofertelor respective in 
această  categoric; 
-  stab  ilirea ofertelor admise; 
- stabilirea criteriului de atribuire; 
- stabilirea ofertei/ofertelor c ăş tigă toare sau, dupa caz, propunerea de anulare a procedurii; 
- elaborarea proceselor verbale aferente fiecarei sedinte ş i a raportului procedurii de atribuire. 
6. Membrii comisiei de evaluare semneaza o declaratie de confidentialitate  i  impartialitate, pe 
propria raspundere, prin care se angajeaz ă  să  respecte confidentialitatea asupra continutului ofertelor, 
precum si asupra oricaror alte infonnatii prezentate de catre ofertanti ş i prin care confirrna ca nu se 
află  intr-o situatie care implic ă  existenta unui conflict de interese. 
7. in cazul in care unul dintre membrii desenmati in comisia de evaluare se află  intr-o situatie de 
conflict de interese, atunci acesta are obligatia de a solicita de indată  inlocuirea sa din componenta 
comisiei respective cu o alta persoana. 

Cap. XIV - Deschiderea  i  evaluarea ofertelor 
1. Comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele la data si  în  locul indicate in anuntul de 
participare la procedura proprie. 
2. Comisia de evaluare va descalifica in cadrul sedintei de deschidere toate ofertele care nu sunt 
insotite de dovada constituirii garantiei de participare, daca aceasta a fost solicitata, precum si toate 
ofertele depuse  hi  altă  adresa de e-mail deck cea indicate in anunt respective  dapgcicnet.ro ,  sau dupa 
termenul-limita stabilit in documentatia de atribuire. 
3. Comisia de evaluare va intocmi un proces-verbal de deschidere, care trebuie s ă  includa 
informatiile prevazute in Documentatia de atribuire si care urmeaza sa fie semnat de membrii 
comisiei. 
4. Comisia de evaluare va examina documentele care dovedesc indeplinirea cerintelor minime de 
calificare, daca  au  fost solicitate prin anuntul de participare, numai pentru acei ofertanti care nu au 
fost deja descalificati ca urmare a neindeplinirii conditiilor referitoare la eligibilitate  í  hu-egistrare. 
Dupa verificarea indeplinirii acestor cerinte, comisia de evaluare stabileste ofertantil califlcati si, daca 
este cazul, pe cei exclusi. 
5. Comisia de evaluare are obligatia de a analiza Si  verifica fiecare oferta atat din punctul de vedere 
al elementelor tehnice propuse, cat Si din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le 
implicit. 
6. Propunerea tehnica trebuie s ă  corespunda cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini. 
7. Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru 
indeplinirea contractului de achizitie publics respectiv. 
8. Oferta este declarata descalificath in urmatoarele situatii: 
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a) A fost depusa dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa de e-mail deaf 
cea stabilita in anuntul publicitar; 
b) Oferta depusa este incompleta (lipsa propunere tehnica si/sau propunere financiara); 
c) Constituie o alternative la prevederile caietului de sarcini, alternativ ă  cc nu poate ft luata in 
considerare, deoarece nu a fast prevazuta expres in documentatia de atribuire; 
d) Nu satisface cerintele caietului de sarcini; 
e) Ofertantul nu transmite in perioada precizata clarificarile/completarile solicitate sau 
elarificarile/completarile transmise nu sunt concludente. 
f) Ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta, continutul propunerii tehniee si/sau 
al propunerii financiare. Prin exceptie, oferta va ti considerata calificata in masura in care 
modificarile operate de ofertant, la solicitarea comisiei de evaluare, in legatura cu propunerea 
sa financiara, reprezinta erori aritmetice, respectiv aspecte care pot fi clarificate cu respectarea 
principiilor prevazute la art. 2 aim. (2) din Lege 9872016, elementele propunerii financiare 
urmand a fi corectate, implicit alaturi de pretul total al ofertei, prin refacerea calculelor 
aferente. 
g) Contine in propunerea financiara un pre ţ  care depaseste valoarea fondurilor care pot ft 
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie public ă  in cauza; 
h) Contine in propunerea financiara un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea cc urmeaza a 
fi pre stat, pret cc nu poate fi justificat. Autoritatea contractant ă  are obligatia de a respinge toate 
ofertele declarate descalificate. 
10. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie public ă  Sc aphic ă  numai ofertelor declarate 
admise dup ă  verificarea propunerilor tehnice si financiare. 
11.Desemnarea ofertantului castigaror  in urma evaluarii ofertelor se realizeaza prin compararea 
preturilor fara T.V.A. a fiecarei oferte declarate calificate, in parte. 
12. Daca pe parcursul evaluarii se constata ca ofertele declarate admise au preturi egale, 
autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, în vederea departaj ă rii ofertelor. 
13. Modalitatea de departaj are va tine cont de continutul propunerii financiare. 
14. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul eel mai 
scazut. 
15. Dupa finalizarea etapei de evaluare a ofertelor, autoritatea contractanta are obligatia de a 
transmite in cel mult doua zile tuturor ofertantilor o comunicare in scris referitoare la 
rezultatul procedurii. 
16. in cazul ofertantilor a c ă ror oferta nu a fost declarat ă  castigatoare, comunicarea trebuie sa 
precizeze motivul pentru care a fost descalificata, precum si c ă ile de atac impotriva deciziei 
comisiei. 

17. in cazul ofertantului/ofertantilor c ă stigă tor/c ă stigă tori, comunicarea trebuie sa precizeze 
faptul c ă  oferta acestuia/ acestora a fost declarata castigatoare si ea acestalacestia va/vor fi 
invitat/invitati in vederea incheierii contractului de achizitie public ă  dup ă expirarea perioadei 
legate prevazute pentru depunerea de contestatii. 

Cap. XV - Forme de comunicare 

1. Once comunicare, solicitare, informare, notific are si altele asemenea trebuie s ă  se transmits sub 
form ă  de document scris. 
2. Once document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii si al primirii. 
3. Once document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirma 
primirea. 
4. Documentele  sense pot fi transmise prin una dintre urm ă toarele forme: 

a) prin posta; 
b) prin curier; 
c) prin fax; 
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d) prin 
e) prin  once form ă  prevazuta la pct. a)-d). 

Cap. XVI - Anutarea procedurit tie atribuire 

1. Autoritatea contractant ă  are dreptul de a anula procedura proprie, respectiv atribuirea contractului 
de achizitie public ă  numai in urmatoarele circumstante: 

a) niciunul dintre ofertanti nu a indeplinit conditiile de calificare prev ă zute in documentatia 
de atribuire; 

b) au fost prezentate numai oferte necorespunz ă to are, respectiv oferte care: 

- sunt depuse dup ă  data-limit ă  de depunere a ofertelor; 

- nu au fast elaborate si prezentate in concordanta cu cerintele din documentatia de atribuire; 

contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident 
dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. 

2. Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie autoritatii contractante fa ţă  de participantii la selectia 
de oferte, cu exceptia retumarii garantiei pentru participare, dac ă  aceasta a fost solicitata in 
documentatia de atribuire. 

3.  Autoritatea contractant ă  are obligatia de a comunica, in scris, tuturor participantilor atat hotararea 
luata, cat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte. 

Cap. XVII incheierea, indeplinirea st finalizarea eontractului de achizitie publica 

1. Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie public ă  cu 
ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferta/oferte au fost stabilit ă /stabilite ca fund castigatoare de c ă tre 
comisia de evaluare. 
2. Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie public ă  in perioada de 
valabilitate a ofertelor. 
3. Fara a fi incalcate prevederile art. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul 
de achizitie public ă  dupa data transmiterii cornunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii 
respective, dar nu inainte de expirarea perioadei legate pentru depunerea eventualelor contestatii. 
4. Autoritatea contractant ă  are obliga ţ ia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in eel mult 
15 de zile dup ă  emiterea raportului procedurii, anunt cc se va publica pe site-ul propriu. 
5, În cazul nerespect ă rii obligaţ iilor contractuale de c ă tre una dintre p ă rţ i, partea lezat ă  are dreptul de a 
cere rezilierea contractului de achizitie public ă  ş i de a pretinde plata de desp ă gubiri potrivit legii. 

Cap. XVIII Modificarea contractului de achizitie publicA 
Modifiearea contractului de achizitie publica se poate face in conditiile art. 221 din Legea nr. 9812016 
coroborat cu art. 164-165 din H.G. nr. 39572016 cu modificarile i complet ă rile ulterioare. 

Cap. XIX Dosarul achizitiet publiee 
1.Autoritatea contractant ă  are obliga ţ ia de a intocmi dosarul achizitiei publice 
2. Dosartd achizi ţ iei publice trebuie s ă  cuprindă  cel puţ in umă toarele documente: 

a) Document care contine: motivul/motivele realiz ă rii achizitiei ş i valoarea estimat ă  
corespunz ă toare necesit ăţ ii achizi ţ iei - referat necesitate; 

b) documentatia de atribuire ş i dovada public ă rii pe site-ul propriu; 
c) procesul-verbal de deschidere a ofertelor; 
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d) procesul-verbal de evaluare a ofertelor, eventaale clarific ă ri ş i ră spunsurile din partea 
ofertanţ ilor la clarific ă ri; 

e) raportul procedurii de atribuire; 
f) comunic ă rile rezultatului procedurii aplicate; 
g) contractul de achizitie public ă  semnat; 
h) anunţ ul de atribuire ş i dovada transmiterii acestuia spre publicare. 

3.  Rap ortul procedurii de atribuire se elaboreaz ă  inainte de incheierea contractului de achizitie public ă  
si cuprinde eel putin urm ă toarele elemente: 

a) denumirea ş i sediul autorit ă tii contractante; 
b) obiectul contractului de achizitie public ă /acordului-cadru; 
c) denumirea/numele ofertantilor participan ţ i la procedur ă ; 
d) denumirea/numele ofertan ţ ilor respinsi ş i motivele care au stat la baza acestei decizii; 
e) denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a c ă nii/c ă ror ofert ă  a fost declarat ă  castig ă toare ş i 

motivele care au stat la baza acestei decizii; 
f) dac ă  este cazul, justificarea hot ă ră rii de anulare a procedurii de atribuire. 

4. Dosarul achizitiei publice se p ă streaz ă  de c ă tre autoritatea contractant ă  atat timp cat contractul de 
achizitie pub lică  produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data finaliz ă rii contractului 
respectiv. 

CAP. XX C ă i de atac 
Once persoan ă  juridică  cc are un interes legitim in leg ă tur ă  cu un act sau Cu o decizie emis ă  de 
comisia de evaluare a ofertelor ş i care suferă , risc ă  să  sufere on a suferit un prejudiciu, ca o consecint ă  
direct ă  a acelui act, poate contesta decizia autorit ă tii contractante la Consiliul National de Solutionare 
a Contestatiilor, potrivit Legii nr. 101/2016, 

CAP. XXI Dispoziţ ii finale 
1. Procedura va fi revizuit ă  on de cite on va fi necesar. Lista modific ă rilor va insoti procedura iniţ ial ă  

in procesul de aprobare. 

Legisla ţ ie aplicabil ă  
1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare; 
2. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achizitie public ă /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare; 

3. Legea privind remediile si c ă ile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie public ă , a 
contractelor sectoriale si a contractelor de coneesiune de lucr ă ri si concesiune de servicii, precum si 
pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016, 
cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

4. Legislatia incident ă  in domeniul obiectului contractului prev ă zută  in caietul de sarcini. 

Anexe 
-Formulare pentru ofertanti; 
-Anexa nit . 2 din Legea nr. 98/2016. 

DIRECTOR EXECUTIV DAP, 

intocmit, 
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Formulare pentru ofertanti 

1. DECLARATIE privind datele de contact ş i de coresponden ţă  

2. Declara ţ ie privind respectarea reglementarilor obligatorii  din domeniul mediului, social, al rela ţ iilor de 
munc ă  ş i privind respectarea legisla ţ iei de securitate ş i s ă n ă tate in munc ă  

3. DECLARATIE privind neincadrarea in situaţ iile prev ă zute la art. 59-60 din Legea nr,9812016 

4. Declaraţ ie pe propria r ă spundere privind ne'incadrarea in situaţ iile de excludere de la art. 164, 165, 167 
din Legea nr.98/2016 

5. MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

6. MODEL ACORD DE ASOCIERE 

7. FORMULAR DE OFERTĂ  

8. Lista serviciilor similare 

9. Declaratia de acceptare a conditiilor contractuale si modul de constituire al garantiei de buna executie 
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DECLARAŢ IE 

privind datele de contact ş i de corespondent ă  

Sub semnatul 	  (numele ş i prenumele), reprezentant imputemicit al 
	  (denumirea/numele, CUI ş i sediul / adresa ofertantului), declar c ă  pentru 
derularea coresponden ţ ei referitoare la prezenta achizi ţ ie, datele de contact sunt urm ă toarele: 

• persoana de contact: 	  
• adresa: 	  
• tel: 	  
• e-mail: 	  
• fax: 	  

Vă  rugă m să  precizati o adres ă  de e-mail valid ă . Comunicarea intre autoritatea contractant ă  ş i 
ofertant dup ă  deschiderea ofertelor se va face prin email. 

Data completă rii: 	/ 	/ 	 

(name  ifunc ţ ie persoană  autorizaki) 

(semn ă tura persoanei autorizate 
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OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 

Declaratie privind respectarea reglement ă rilor obligatorii din domeniul mediului, social, al 
relatiilor de munc ă  si privind respectarea legislatiei de securitate si s ă n ă tate in munc ă  

	

Subsemnatul(a) (nume7 prenurne), domiciliat(a) in 	  
(adresa de domicil/u), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria 	, 11T 	, eliberat 

de 	, la data de 	, CNP 	 ,  hi calitate de reprezentant imputernicit 

al Ofertantului/ Subcontractantului 	  (in cazul unei Asocieri, se va 

completa denumirea intrezii Asocien)  la procedura pentru atribuirea contractului de servicii 

	

organizat ă 	 de 
  declar pe propria r ă spundere, c ă  pe toata durata 

contractului, voi respecta reglement ă tile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de 
munc ă . 

De asemenea, declar pe propria r ă spundere, c ă  pe toat ă  durata contractului, voi respecta 

legislatia de securitate ş i s ă nă tate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in prestarea 

servici ilor. 

Totodat ă , declar c ă  am luat la cunostintă  de prevederile art 326 « Falsul in Deelaratii » din 
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunză toare a adevă rului, fă cută  unei persoane dintre 

cele prevă zute in art. 175 sau unei unită ti  in care aceasta îş i desfă soară  activitatea in vederea 

producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii  on  

imprejură rilor, declaraţ ia fă cută  serveyte la producerea acelei consecinţ e, se pedepseste cu inchisoare 

de la 3 inn/ la 2  and  sau cu amendă .". 

Data 	 Rep  rezentant 	imp  uternicit 	al 	Ofertantului/ 
Subcontractantului 

(denurnirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata Asocierea; 
si denumirea reprezentantului imputemicit) 

(semnatura Si  stanipila) 

Nota: In situaţ ia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei că  va subcontracta partelpă rţ i din 

contract, Formularul va fi completat si de că tre subcontractanţ ii declaraţ i in ofertă  
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/ numele) 

Declaralie pe proprie r ă spundere 
privind neincadrarea in situatiile prevă zute de art. 164, 165 §i 167 

din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitille publice 

	

Subsemnatul  	, 

(denumirea/ numele §i sediul/ adresa operatorului economic) 

in calitate de ofertant la achizitia de 	  

(denumirea achizitiel pub/ice) 

organizată  de 	, 

declar  pa propria ră spundere, sub sanctiunea excluderii din procedur ă  ş i a sanctiunilor aplicate faptei 
de fals in acte publice, c ă  nu ne afl ă m in niciuna din situatiile prev ă zute la art. 164, 165 ş i 167 din 
Legea nr. 98/ 2016 privind achizi ţ iile publice. 

Subsemnatul declar c ă  informatiile furnizate sunt complete ş i corecte in fiecare detaliu ş i 
inteleg că  autoritatea contractant ă  are dreptul de a solicita, in scopul verific ă rii ş i confirm ă rii 
declaratiilor once documente doveditoare de care dispunem. 

	

Data completă rii 	  

Operator economic, 

(semnatura autorizată ) 
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OFERTANTUL 

(denumirea/nurnele) 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prev ă zute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016 

Subsemnatul(a) 	  [se insereaza numele operatorului economic- 
persoana juridical in calitate de ofertant/asociat/subcontractant la procedura de 	  [ se 
mentionează  procedura] pentru achizitia de 	  [se 
insereaz ă , dup ă  caz, denumirea seviciului ş i codul CPV], la data de 	 [se insereaz ă  data], 
organizat ă  de 	  [se insereaza numele autorit ă tii contractante], declar pe 
proprie ră spundere c ă  nu sunt in situatiile prevazute la art. 60 lit.d si e din Legea nr.98/2016: 
ART. 60 

Ofertantul individual/Canclidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantu propus /Tertul sustin ă tor 
care are drept membri in cadrul consiliului de administratie consiliului de administratie/organului de 
conducere sau de supervizare ş i/sau are ac ţ ionari on asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, 
rudă  sau afin pană  la gradul al doilea inclusiv on care se afl ă  în relatii comerciale cu persoane cn 
functii de decizie in cadrul autorit ă tii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat 
in procedura de atribuire, ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 
pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, rud ă  sau afin pan ă  la gradul al doilea 
inclusiv on care se afl ă  in relatii comerciale cu persoane de decizie in cadrul autorit ă tii contractante 
sau al furnizorului de servicii de achizi ţ ie implicat In procedura de atribuire, este exclus din procedura 
de atribuire. 

Persoanele cu functie de decizie din cadrul Consiliului Judetean lalomi ţ a, care 
aprob ăisemneaz ă  documente emise in leg ă tur ă  cu prezenta achizitie direct ă  sunt: 

Data 	 Ofertant 

(semnatura autorizat ă ) 
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MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr 	 

La 	contractul 	de 	achizitie 	publică 	nr 	incheiat 	intre 

	(denumire 	 autoritate 	 contractantă) 	 privind 
fumizarea 	.1a 

" (denumire 
contract). 

1. Para contractante: 

Acest contract 	 este 	 incheiat intre S.C. 
sediul 

     

in 	  

 

 

	 (adresă , tel, 	fax), 	reprezentat ă 	prin 
Director 	General 	§i 

	Director Economic, denumită  in cele  cc  

  

urmeaz ă  contractant general 

§i 

S.C. 	 .cu 	 sediul 
in  	 (adresă , tel, fax), 
reprezentat ă  prin  	 Director 
General ş i 	 Director Economic, denumit ă  in cele  cc  
urine  az ă  subcontractant. 

2. Obiectul contractului: 

Art.!  Serviciile  cc  fac obiectul prezentului contract sunt servicii de: 

Art.2. Valoarea serviciilor este conform ofertei prezentate de subcontractant  i  reprezint ă  .....% din 
valoarea ofertat ă . 

Art.3. Contractantul general va pl ă ti subcontractantului urm ă toarele sume: 
- lunar, in terinen de 	 (zile) de la primirea de c ă tre contractantul general a facturii intocmite 

de subcontractant, contravaloarea serviciilor executate in perioada respectiv ă ; 
- plata serviciilor se va face in limita asigură rii finantă rii serviciilor de 	 de c ă tre 

beneficiarul 	 (denumire autoritare contractantă). 

Art.4. Durata de executie a serviciilor subcontractate este in conformitate cu contractul, e ş alonat ă  
conform graficului anex ă  la contract. 

Art.5. Contractantul general va preda subantreprenorului documenta ţ ia complet ă  verificat ă  cu 
dispoziliile legate. 

16 



3. Alte dispozi ţ ii: 

Art.6. 	Pentru 	nerespectarea 	termenului 	de 	finalizare 	a 	serviciilor 	de 
 (subcontractate) ş i neincadrarea din vina 

subcontractantului, in durata de executie angaj at ă  de contractantul general in fata beneficiarului, 
subcontractantul va pl ă ti penalită ti de % pe zi intarziere din valoarea serviciilor 
nerealizate la termen. 

Pentru nerespectarea termenelor de plat ă  prev ă zute la art.3., contractantul general va pl ă ti penalit ă ti 
de 	  % pe zi infarziere la suma datorat ă . 

Art.?. Subcontractantul se angajeaz ă  fat ă  de contractant cu acelea ş i obligatii ş i responsabilit ă ti pe care 
contractantul 	le 	are 	fat ă 	de 	investitor 	conform 	contractului 
	 (denumire contract). 

Art.8. Neintelegerile dintre p ă rti se vor rezolva pe cale amiabil ă . Dacă  acest lucru nu este posibil, 
litigiile se vor solutiona pe cale legal ă . 

Prezentul contract s-a incheiat in dou ă  exemplare, Cate un exemplar pentru fiecare parte. 

(contractant) 	 (subcontractant) 
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MODEL ACORD DE ASOCIERE 

in vederea particip ă rii la procedura de atribuire a contractului de achizitiie public ă  

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr 98/2016 cu modific ă rile 
complet ă rile ulterioare 

1. Pă rtile acordului : 
	 , reprezentat ă  prin 	, în  calitate de 	  

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

ş i 

	 reprezentat ă  prin 	, in calitate de 	  

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţ ii au convenit s ă  desfă soare  în  comun urmă toarele activit ă ti: 

a) participarea la procedura de achizi ţ ie public ă  organizat ă  de 	  
	 (denumire autoritate contractanta) pentru atribuirea contractului 7acordului cadru 
	 (obiectul contractului/acordului-cadru) 

b) derularea in comun a contraetului de achiziţ ie public ă  in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind 
caytigă toare. 

2.2 Activităţ i  cc se vor realiza de catre fiecare asociat: 

1. 	  

2.  

2.3 Contribu ţ ia financiar ă /tehnic ă /profesional ă  a fiec ă rei p ă rţ i la indeplinirca contractului de achizi ţ ie 
publică  este: 

1. % S.C. 

2. % S.C. 
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2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activit ăţ ile cornune desfăş urate de asociaţ i se 
va efectua proportional cu cota de participare a frec ă rui asociat, respectiv: 

1. % S.C. 

2. % S.C. 

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egal ă  cu perioada derul ă rii procedurii de 
atribuire ş i se prelange ş te corespunz ă tor cu perioada de indeplinire a contractului (in cazul desemn ă rii 
asocierii ca fiind ca,stigă toare a procedurii de achiziţ ie). 

4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 
4.1 Se imputemice ş te SC 	 , av ă nd calitatea de lider al asoeiatiei pentru intocmirea 
ofertei comune, semnarea ş i depunerea acesteia in numele ş i pentru asocierea constituit ă  prin prezentul 
acord. 

4.2 Se imputemice ş te SC 	 , av ă nd calitatea de lider al asociaţ iei pentru semnarea 
contractului de achiziţ ie publică  in numele ş i pentru asocierea constituit ă  prin prezentul acord,  în  cazul 
desemndrii asocierii ca fiind caVigă toare  a  procedurii de achiziţ ie). 

5. incetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea i ş i inceteaz ă  activitatea ea urmare a urrnă toarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul; 

b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunz ă toare a activit ă tilor prev ă zute la art. 2 din acord; 
c) alte cauze prev ă zute de lege. 

6. Comunică ri 
6.1  Once  comunicare intre p ă rti este valabil indeplinit ă  dac ă  se va face in sons  ş i va fi transmis ă  la 
adresa/adresele 	  prev ă zute la art 	 

6.2 De comun acord, asociatii pot stabili ş i alte modalit ă ti de comunicare. 

7. Litigii 
7.1 Litigiile intervenite intre p ă rti se vor soluţ iona pe cale amiabil ă , iar in caz de nerezolvare vor fi 
solu ţ ionate de c ă tre instanta de judecată  competent ă . 

8.  Ate clauze: 
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Prezentul acord a fost incheiat intr-un num ă r de 	exemplare, c ă te unul pentru fiecare parte, 
astă zi 	 (data semn ă rii lui) 

Liderul asociatiei: 

(denumire autoritate contractantă) 

ASOCIAT I, 

ASOCIAT 2, 

Nag!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ si se va completa  în  functie de 

cerintele specifice ale obiectului contractului/contractelor. 
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OFERTANTUL 

(denumire/nume/adresa) 

imputernicirea liderului asocierii de a reprezenta asocierea  hi  procedura de atribuire 

Subsemnaţ ii, care depunem ofert ă  comună  in cadnal asocierii format ă  din. 	(se vor 
menţ iona toji asociatii), imputernicim liderul asocierii, 	 (denumirea operatorului economic 
care este desemnat ca lider al asocierii) să  reprezinte asocierea la prezenta procedur ă  de atribuire a 
contractului 	  

Semnă turile asociaţ ilor:  

Reprezentant  
Ofertant (liderul 

asocieril) 

Rep  rezentant  
asociat 1 

Rep  rezentant 
asociat 2 

Numele/denumirea 
asociatului 
Numele persoanei 
autorizate 
Semnă tura 
autorizat ă  

Data completă rii 	(ziva, luna anul). 

Not& Dacci nu sunt asociati, se va bifa mai jos si se va completa: 
El nu este caul. 

Data completă rii 	(ziva, luna anul). 

Ofertant/Liderul asocierii, 
.(numele operatorului economic) 

	 (numek persoanei autorizate ş i semnatura) 
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OFERTANTUL 

(denumirealnumele ofertant) 

FORMULAR DE OFERTĂ  

Că tre 	  
(denurnirea autorikătii contractante ş  adresa completiă) 

1. Examinând documenta ţ ia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 	 (denumirealnumele 
ofertantului) ne oferim ca, in conformitate Cu prevederile ş i cerinţ ele cuprinse in documentatia mai sus 
mentionată , să  execut ă m 	  (denumirea contractulta) pentru suma de 
	  (suma in litere ş i  in cifre, precum ş i moneda ofertez) platibil ă  dup ă  receptia 
serviciilor/lucră rilor, la care se adaug ă  TVA in valoare de 	  (suma  iii  litere ş i  in 
cifte, prectan ş i moneda ofertei) 

2. Ne angaj ă m ca,  în cazul in care oferta noastr ă  este stabilit ă  c ăş tigă toare, s ă  prestă m serviciile in 	zile, 
conform duratei contractului. 

3. Ne angaj ă m să  mentinem aceast ă  ofert ă  valabilă  pentru o durat ă  de 	zile (durata in litere ş i cifre) 
respectiv p ă nă  la data de 	 (zittallunalanul) ş i ea va ră mane obligatorie pentni noi ş i poate fi 
acceptat ă  oriednd inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am inteles ş i consimtim că , in cazul in care oferta noastr ă  este stabilit ă  ca fiind c ăş tigă toare, s ă  constituim 
garan ţ ia de bun ă  execu ţ ie în conformitate Cu prevederile din documentatia de atribuire. 

5. Preciz ă m că : (se bifeaztă  optiunea corespunză toare) 

1_1 depunem ofert ă  alternativ ă , ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofert ă  separat, marcat in mod 
clar „altemativ ă "raltă  ofert ă ". 

1_1 nu depunem ofert ă  altemativ ă . 

6. Pă nă  la incheierea si semnarea contractului de achizi ţ ie public ă  aceasta ofert ă , impreund cu comunic area 
transmis ă  de dumneavoastră , prin care oferta noastr ă  este acceptat ă  ca Rind ca ş tigă toare, vor constitui un 
contract angaj ant intre noi. 

7. inţ elegem c ă  nu sunte ţ i obligati să  acceptaţ i oferta cu cel mai sc ă zut pre ţ  sau once ofert ă  primită . 

Data 	/ 	/ 	 

(mime,  prenume ş i semnaturcă), 

L. S.  

in calitate de 	  legal autorizat s ă  semnez oferta pentru ş i in numele 
	 (denumirea/numele operatorulta economic) 
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OFERTANT 	  
(denumirea/numele) 

Lista serviciilor similare 

Nr. cit Object 
contract 

CPV Denumirea/ 
numele 

beneficiarului/ 
clientului 
Adresa 

Calitatea 
*) 

Pret total 
contract 

Procent 
Mdeplinit 

de 
prestator 

(%) 

Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

1 

2 
3 

Pentru contractele prezentate ata,să m certificate/ recomand ă ri/ documente emise sau 
contrasemnate de beneficiarii contractelor enumerate din care să  reias ă  prestarea respectivelor servicii. 

Operator economic, 

Nume iprenume 
(semneiturii autorizatd) 

*) Sc precizeaz ă  calitatca ln care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conduc ă tor (Her de asocia ţ ie); 
contractant asociat; subcontractant. 
") Sc va preciza data de inceperc si de finalizare a contractutui. 
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Operator economic 

(denumirea/numele) 

Declaratia 
de acceptare a conditiilor contractuale si modul de constituire al garantiei de buna executie 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al 	  (denumirea 
ofertantului), declar ca, in eazul in care vom fi deelarati castigatori in cadrul procedurii de atribuire a 
contractului 	de 	achizitie 	publica 	având 	ea 	object 
	 , organizata de LTAT Judetul Ialomita, in 
data de 	  ne vom indeplini toate sarcinile astfel  meat  sa aducem la 
indeplinire in bune conditii a contractului,insusindu-ne continutul clauzelor obligatorii Si  
specifice ale acestuia. 

In cazul adjudecarii, V0111 constitui garantia de buna executie sub urmatoarea forma (se 
bifeaza rnodalitatea aleasa): [daca c cazul] 

Virament barlear; 
O Instrument de garantare bancar; 
0 Instrument de garantare emis de o societate de asigurari; 

Data completarii . 	  

Operator economic, 
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ANEXA 2 

*T* 

*ST* 

*T* 

Cod CPV Descriere 

75200000-8; 
75231200-6; 
75231240-8; 
79611000-0; 	79622000-0 
[Servicii 
de furnizare personal 
menajer]; 	79624000-4 
[Servicii de asigurare 
de 
personal de asi ş tenta 
medicala] 	ş i 
79625000-1 	[Servicii 
de asigurare 
de personal medical] 
de la 85000000-9 la 
85323000-9; 
98133100-5, Servicii de 
98133000-4; sană tate, 
98200000-5; 	98500000-8 servicii 
[Case particulare cu sociale si 
personal 
angajat] 	ş i 98513000-2 

servicii conexe 

- 98514000-9 	[Servicii 
de forta de munc ă  
pentru particularl y  
Servicii de personal 
de agentli pentru 
particulari, 	Servicii 
de personal de birou 
pentru particulari, 
Servicii de personal 
angajat temperer 
pentru particulari, 
Servicii 
de asistent ă  la 
domiciliu ş i Servicii 
domestice] 

85321000-5 ş i 
85322000-2, 	75000000-6 
[Servicii de 
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administratie 
publicA, de ap ă rare si 
de asigur ă ri sociale], 
75121000-0, 
75122000-7, 
75124000-1; de la 
79995000-5 la 
79995200-7; de la 
80000000-4 Servicii de 
inv ă t ă mă nt si formare 
profesional ă  la 
80660000-8; de la 
92000000-1 la 
92700000-8 
79950000-8 [Servicii 
de organizare de 
	

Servicii 
expozitii, de Carguri sociale 
si de 	 administrative, 
congrese], 79951000-5 servicii de 
[Servicii de 
	

inv ă t ă mă nt, 
organizare de 	 servicii 
seminare], 	 de s ă nă tate si 
79952000-2 [Servicii 
	

servicii 
pentru evenimente], 	culturale 
79952100-3 [Servicii 
de 
organizare de 
evenimente culturale], 
79953000-9 [Servicii 
de 
organizare de 
festivaluri], 
79954000-6 [Servicii 
de organizare de 
petreceri], 79955000-3 
[Servicii de 
organizare de 
prezent ă ri de 
mod ă ], 79956000-0 
[Servicii de 
organizare de targuri 
si expozitii] 

Servicii de 
75300000-9 
	

asigurari 
sociale 
obligatorii*1) 

75310000-2, 
75311000-9, 
75312000-6, 
75313000-3, 	 Servicii de 
75313100-4, 	 indemnizatii 
75314000-0, 
75320000-5, 
75330000-8, 75340000-1 
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kite servicii 
comunitare, 
sociale si 
personale, 
inclusiv 
servicii 
prestate de 

98000000-3; 	 organizatii 
98120000-0; 	 sindicale, de 
98132000-7; 98133110-8 organizatii 
si 98130000-3 politico, de 

asociatii de 
tineri 
si servicii 
diverse 
prostate de 
organizatii 
asociative 

de la 55100000-1 la 
55410000-7; de la 
55521000-8 la 
55521200-0 
[55521000-8 Servicii 
de catering is 
domiciliu, 55521100-9 
Servicii 
de livrare a mânc ă rii 
la domiciliu, 
55521200-0 Servicii de 
livrare a 
mâncarii] 
5552000-1 Servicii de 
catering, 55522000-5 
Servicii de catering 
pentru societ ă ti de 	Servicii 
transport, 55523000-2 hoteliere si 
Servicii de catering 	restaurante 
pentru alto societ ă ti 
sau institutii, 
55524000-9 Servicii de 
catering pentru scoli 
55510000-8 Servicii de 
cantina', 55511000-5 
Servicii de cantin ă  si 
site servicii de 
cafenea cu clientel ă  
restrans ă , 55512000-2 
Servicii 
de gestionare a 
cantinelor, 55523100-3 
Servicii de restaurant 
pentru 
scoli 

98131000-0 Servicii 
religioase 
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de la 79100000-5 la 
79140000-7; 
75231100-5; 

Servicii 
juridice, 	in 
mă sura in 
care nu sunt 
excluse in 
temeiul 
art. 	29 	aim. 
(3) 

de la 75100000-7 la 
75120000-3; 
75123000-4; 	75125000-8 
pan ă  la 
75131000-3 

Alte servicii 
administrative 
si servicii 
guvernamentale 

de la 75200000-8 la 
75231000-4; 

Prestgri de 
servicii pentru 
comunitate 

75231210-9 pan ă  la 
75231230-5; 	75240000-0 
pan ă  la 75252000-7; 
794300000-7; 
98113100-9 

Servicii legate 
de inchisori, 
de securitate 
public ă  ş i de 
salvare, 	In 
masura in care 
nu 
sunt excluse in 
temeiul art. 29 
aim. (1) lit. 
h) 

de la 79700000-1 la 
79721000-4 	[Servicii 
de investigatie si de 
sigurant ă , 	Servicii de 
sigurantA, 	Servicii de 
monitorizare a 
sistemelor de alarm ă , 
Servicii de paz ă , 
Servicii de 
supraveghere, 
Servicii de 
localizare, 	Servicii 
de localizare a 
transfugilor, 
Servicii de patrulare, 
Servicii de eliberare 
de ecusoane de 
identificare, 	Servicii 
de anchetare si 
Servicii de agentii de 
detectivi] 	79722000-1 
[Servicii de 
grafologie], 
79723000-8 	[Servicii 
de analiz ă  a 

Servicii de 
investigatie si 
de 
sigurant ă  
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deseurilor] 

98900000-2 	[Servicii 
prestate de 
organizatii si de 
organisme 
extrateritoriale] 	si 
98910000-5 	[Servicii 
specifice 
organizatiilor 
si organismelor 
internationale] 

Servicii 
internationale 

64000000-6 	[Servicii 
postale si de 
telecomunicatii], 
64100000-7 
[Servicii postale si 
de curierat], 
64110000-0 	[Servicii 
postale], 
64111000-7 	[Servicii 
postale de distribuire 
a ziarelor si a 
periodicelor], 
64112000-4 	[Servicii 
postale de distribuire 
a 
corespondentei], 
64113000-1 	[Servicii 
postale de distribuire 
a 
coletelor], 	64114000-8 
[Servicii de ghisee de 
oficii postale], 
64115000-5 	[inchiriere 
de cutii postalei, 
64116000-2 	[Servicii 
post- restant], 
64122000-7 	[Servicii 
de curierat si de 
mesagerie 
intern ă  in birouri] 

Servicii 
postale 

50116510-9 	[Servicii 
de resapare de 
pneuril, 	71550000-8 
[Servicii de 
feronerie] 

Servicii 
diverse 

*ST* 

*1) Aceste servicii nu intr ă  sub incidenta prezentei legi in cazul in 
care sunt organizate sub formă  de servicii f ă r ă  caracter economic de 
interes general. 
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