Formular nr. 1
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile
publice
Subsemnata, …………………………reprezentant împuternicit al …………………………. în
calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie
publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la
art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a. constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b. infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c. infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d. acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e. spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art.
36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
f. traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale
a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g. fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării:………………….
Operator economic
…………………………………….

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

Formular nr. 2
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice
…………………………
reprezentant
împuternicit
al
………………………………, în calitate de ofertant, la procedura de achizitie directa pentru
atribuirea
contractului
de
achiziţie
publică
având
ca
obiect
………………………………………………………………………………………………
….., codul CPV ……………….. la data de ……………………, organizată de PS3, declar
pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la
art. 165 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
Subsemnatul,

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării:……………………..
Operator economic,
………………………………………………

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

Formular nr. 3
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice

Subsemnata,

……………………………..

reprezentant

împuternicit

al

…………………………………………………, în calitate de ofertant, la procedura de achizitie

directa pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect :
………………………………………………………………………………………………
….., codul CPV ………………., la data de ……………………., organizată de PS3, declar
pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la
art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării:…………………….
Operator economic,
…………………………………………….

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

Formular nr. 4

Operator economic
……………………………………………..

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr 98/2016 privind
achizitiile publice
(evitarea conflictului de interese)
1. Subsemnata ………………………………, în calitate de ofertant/candidat/ofertant
asociat,
la
procedura
avand
ca
obiect :
………………………………………………………………………………………………
….., declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie
publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia
prevăzută la art. 59 si 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
2. Subsemnata/ul ……………………………. declar că voi informa imediat autoritatea
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul
derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care
vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
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 declaraţiilor, situaţiilor şi 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 SECTOR 3
(PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legătură cu activitatea noastră.
Prezentarea de catre toti participantii, a Declaratiei conform art. 59 si art. 60 din Legea nr.
98/2016. Conform art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele ce detin functii de
decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: ROBERT SORIN NEGOITA, ELENA PETRESCU,
MARIUS MIHAITA, HONORIUS EDWARD ADRIAN CIRCA, ROXANA CÎRSTEA, LILIANA PREDILA ,
GEORGETA VISAN, NASTAILA ALEXANDRA ROXANA, ROBERT ALEXANDRU GALATANU, DIACONU
LOREDANA , AURELIA COCIAS ,ANA MARIA VARZARU, OCTAVIAN GHETU, RALUCA STAN, RAZVAN
PARVU, CALINA SORESCU, GAVRILA CAMELIA DANA, IRINA GINA SOROCEANU, CORALIA FILIP,
MARIA DRAGHICI, NICOLETA PLACINTE, OLIMPIA STANCA, EMILIA CARABULEA, ILIE CONSTANTA,
DANIELA DINUTI, CHIVU MARIAN SILVIU, MILITARU ANDREI VISAN, AURELIA SERBAN, EUGENIA
DEMETER, ANTOANETA ALEXANDRU, MANEA AVRAMICA SANDU, AVEL ELENA.

Data completării:……………..
Operator economic,
……………………………………

Formular nr. 5

OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestăm
________________________________ (denumirea contractului ) pentru suma de
............................................. exclusiv TVA., la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in
valoare de (suma in litere si in cifre) _________________________lei. (suma in litere),
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
serviciile mai sus enumerate conform propunerii tehnice anexate1.
Nota! Pentru propunerea tehnica, Autoritatea Contractanta nu prezinta un model/formular, Ofertantii
urmand sa intocmeasca propunerea tehnica in coformitate cu cerintele minime si obligatorii din cadrul
caietului de sarcini, prin prezentarea si detalierea elementelor considerate necesare in vederea evaluarii de
catre Autoritatea Contractanta.
1

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile, respectiv pana
la data de ___________________________, si (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul) ea va
ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui
un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
Nr.
crt.

Functia

1.

Administrator/
magaziner

2.

Asistent
medical/sora
medicala/ medic/
mediator sanitar

3.

Asistent medical
farmacie/logoped/
Asistent/
comunitar/psihopeda
gog
Asistent medical
fizioterapie/
Fiziokinetoterapeut/a
sistent medical BTF

4.

5.

6.

Director gen/director
general adj/director
executiv/sef
serviciu/sef birou/
Consilier/ Consilier
juridic/Auditor/
Inspector
Specialiate-tesa/
Referent –
tesa/Psiholog
Consilier cu atributii
de casier

7.

Sef centru/ Inspector
Specialiate-centru/
Referent – centru

8.

Ingrijitor –
beneficiari centre

9.

Infirmier /
Îngrijitor la
domiciliu

10.

Îngrijitor -cladiri

Investigatii

- Examen clinic general - semestrial;
- Examen medicina muncii –
semestrial;
- Examen coprobacteriologic – trim. II
sau III;
- Examen coproparazitologic – anual;
- ECG– anual
- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii – anual;
- Examen psihologic– anual;
- Examen coproparazitologic – anual;
- Ag-HBs - anual;
- Anti-HCV - anual;
- Ac anti HIV 1,2- anual
- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii – anual;
- Examen psihologia muncii– anual

- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii- anual;
- Examen psihologic - anual;
- Examen oftalmologic - anual;
- ECG – anual;
- Glicemie - anual
- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii - anual;
- Examen psihologia muncii- anual;
- Examen oftalmologic - anual

- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii - anual;
- Examen psihologia muncii- anual;
- Examen oftalmologic – anual
- Spirometrie (PFV) – anuala;
- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii - anual;
- Examen psihologia muncii- anual;
- Examen oftalmologic – anual;
- Examen coproparazitologic – anual
- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii - anual;
- Examen psihologia muncii- anual;
- ECG –anual;
- Ag-HBs - anual;
- Anti-HCV - anual;
- Ac anti HIV 1,2;– anual;
- Examen coproparazitologic – anual;
- Spirometrie (PFV) – anuala
- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii - anual;
- Examen psihologia muncii- anual;
- ECG –anual;
- Ag-HBs - anual;
- Anti-HCV - anual;
- Ac anti HIV 1,2;– anual;
- Examen coproparazitologic – anual
- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii - anual;
- Examen psihologia muncii – anual;

Nr. posturi

Pret unitar

Primarie
S3
5

D.G.A.S.P.C
S3
29

Total

0

141

141

0

10

10

0

10

10

653

420

1073

12

2

14

0

323

323

0

101

101

0

214

214

16

44

60

34

lei/serviciu
medical

Valoare fara
TVa
lei

11.

Kinetoterapeut/
Asistent medical
maseur

12.

Bucatar- muncitor
calificat/ajutor
bucatar - muncitor
necalificat

13.

Lenjereasa-muncitor
calificat/
Spalatoreasa muncitor calificat

14.

Maistru mecanic/
Mecanic/ Muncitor
calificat/ Muncitor
necalificat/Fochist

15.

Supraveghetor de
noapte

16.

Educator/ Educator
Puericultor

17.

Curier

18.

Arhivar și
Funcționar public cu
atribuții de arhivar

19.

Sofer – autoturism

20.

Sofer – dubita
(transport copii)

21.

Asistent personal

- Examen coproparazitologic – anual;
- Spirometrie (PFV) – anuala;
- ECG - anual
- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii - anual;
- Examen psihologia muncii – anual;
- ECG – annual
- Ag-HBs - anual;
- Anti-HCV - anual;
- Ac anti HIV 1,2;– anual;
- Examen coproparazitologic – anual
- Examen clinic general – semestrial;
- Examen medicina muncii –
semestrial;
-Examen psihologia muncii – anual;
- Examen coprobacteriologic – in trim.
II sau trim. III;
- Examen coproparazitologic – anual
- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii - anual;
- Examen coproparazitologic – anual;
- Spirometrie (PFV) - anuala
- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii - anual;
- ECG - anual;
- Spirometrie (PFV) - anuala;
- Testare acuitate vizuala - anuala;
- Audiograma tonala liminara screening
- anuala
- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii - anual;
- Examen psihologia muncii - anual;
- ECG – anual;
- Glicemie –anual
- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii - anual;
- Examen psihologia muncii – anual;
- Examen coproparazitologic – anual
- Examen clinic general -anual;
- Examen medicina muncii - anual;
- ECG – anual
- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii - anual;
- ECG - anual;
- Testare acuitate vizuala - anuala;
- Spirometrie (PFV) – anuala
- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii - anual;
- ECG –anual;
- Examen oftalmologic - anual;
- Teste de echilibru si coordonare –
anual;
- Examen ORL - anual;
- Audiograma tonala liminara screening
- anual;
- Examen psihologia muncii - anual;
- Glicemie – anual
- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii - anual;
- Aviz - Siguranta circulatiei (aviz
medical si psihologic)
- Examen clinic general - anual;
- Examen medicina muncii - anual;
- Ag-HBs - anual;
- Anti-HCV - anual;
- Ac anti HIV 1,2 - anual;
- Examen coproparazitologic- anual;
- Examen psihologic- anual;
- Examen psihiatric – anual (la indicatia
medicului de medicina muncii)

0

21

21

0

65

65

0

25

25

13

24

37

0

38

38

0

58

58

2

1

3

118

1

119

8

22

30

0

5

5

0

700

700

22.

Funcții conducere
D.G.P.L.cu armă

23.

Polițist local fără
armă

24.

Conform pct. 5 +
- Audiogramă
- Ex. neurologic
- Ex.O.R.L.(la recomandarea medicului
MM)
- Glicemie
- Avizare psihologică port-armă
- Avizare port-armă
Conform pct. 5 +
- audiogramă
- ex. O.R.L.(la recomandarea
medicului M.M.)
- glicemie
- ECG
- hemograma completă

12

0

12

70

0

70

Polițist local și guard
cu armă

Conform pct. 24 +
- Ex. chirurgie-ortopedie
- Avizare psihologică port-armă
- Avizare port-armă

379

0

379

25.

Polițist local cond.
auto fără armă

Conform pct. 19 +
- Ex. neurologic

20

0

20

26.

Polițist local cond.
auto cu armă

Conform pct. 24 și 25

80

0

80

27.

Pentru 95 de angajati
de laD.G.A.S.P.C.
Sector 3- Complex
de Servicii "Casa
Noastra", Complex
de Servicii Sociale
pentru Persoane fara
Adapost, Centrul de
Primire in Regim de
Urgenta pentru
"Copii Strazii",
Centrul Interventii in
Regim de Urgenta in
Domeniul Asistentei
Sociale

Suplimentar funcţiei de bază: examen
pentru depistarea bolilor infectocontagioase
-VDRL-anual;
-Ag-HBs –anual;
Anti –HCV –anual;
-Ac anti HIV 1,2 –anual;
- Radiografie pulmonara standard anual

TAL angajați

1388

2254

TOTAL FARA TVA (lei)
TVA (lei)
TOTAL CU TVA (lei)

Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

3642

Operator economic
.................
(denumirea/numele)

Formularul nr. 6

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Catre
.................................................................................

Ca urmare a anuntului de publicitate nr……………….. din data de …………………
publicata in SEAP va
prezentam oferta în scopul
atribuirii contractului:
……………………………………………………………………………………………noi
SC ………………………………………………………………. va transmitem alaturat urmatoarele:
a) oferta;
b) documentele care însotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Operator economic

Data completarii …………………….

Cu stima,

