FORMULAR NR.1: DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA
ART.164 DIN LEGEA NR. 98/2016
Operator economic
.........................................
CUI:......................
(denumirea/numele)

Declaratie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute
la art. 164 din Legea nr. 98/2016
1. Subsemnatul ..........................., reprezentant imputernicit al ............................, în calitate de ofertant la
procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice, pentru achiziția de

„Servicii de catering Servicii de catering necesare asigurării hranei pentru beneficiarii centrului de tip
’’Respiro’’, , pentru o perioada de 433 zile lucrătoare, la Centrul de tip ’’Respiro’’, din Str. Șoldanului,
nr. 80A, Sector 4, Municipiul București, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și
Protecţia Copilului - SECTOR 4” declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr 98/2016
privind achiziţiile publice, 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. 18^1-18^5 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.
2. De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu face obiectul
excluderii asa cum este acesta definit la art 164 alin(1) din Legea nr.98/2016.
Subsemnatul(a) 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.
Prezenta declarație este valabilă până la data de .......................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ............................
Operator economic,
.....................................
................................................
(semnatura autorizată)

FORMULAR NR.2: DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA
ART.165 DIN LEGEA NR. 98/2016
Operator economic
...............................................
CUI:RO....................
(denumirea/numele)

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute
la art. 165 din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul ..........................., reprezentant imputernicit al ........................, în calitate de ofertant la
procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice, pentru achiziția
de „Servicii de catering Servicii de catering necesare asigurării hranei pentru beneficiarii centrului de
tip ’’Respiro’’, , pentru o perioada de 433 zile lucrătoare, la Centrul de tip ’’Respiro’’, din Str.
Șoldanului, nr. 80A, Sector 4, Municipiul București, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului - SECTOR 4” organizată de DGASPC SECTOR 4, declar pe proprie răspundere
sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice că:
Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat, asa cum sunt definite de art 165 din Legea nr 98/2016
Subsemnatul(a) 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.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .......................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării .........................

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

FORMULAR NR.3: DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE
PREVAZUTE LA ART. 167 DIN LEGEA NR. 98/2016
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute
la art. 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul ........................., reprezentant imputernicit al ........................., în calitate de ofertant la
procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice, pentru achiziția
de „Servicii de catering Servicii de catering necesare asigurării hranei pentru beneficiarii centrului de
tip ’’Respiro’’, , pentru o perioada de 433 zile lucrătoare, la Centrul de tip ’’Respiro’’, din Str.
Șoldanului, nr. 80A, Sector 4, Municipiul București, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului - SECTOR 4” organizată de DGASPC SECTOR 4,
declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice că:
Nu mă aflu în oricare din următoarele situații prevăzute la art. 167 alin (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru
prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea
acestor obligaţii;
b) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care sa imi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe
judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în
legătură cu procedura în cauză;
e) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această
situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce ar fi condus la o distorsionare a
concurenţei, iar această situaţie sa nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de
achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar
aceste încălcări sa fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni
comparabile;
h) nu mă fac vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie,
nu am prezentat aceste informaţii sau nu sunt în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin
informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau am
furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii
contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru.
Subsemnatul(a) 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.
Data completării ............................
Operator economic,
...................................
..........................................
(semnatura autorizată)
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

FORMULAR NR: 4 SCRISOARE DE ÎNAINTARE
OFERTANTUL ...............................
(denumirea/numele)
Adresa: .......................................
Telefon: ....................
E-mail: ..................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către:
Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 - Registratură
București, Șos. Olteniței nr. 252-254, bl. 151, Parter, cod fiscal 17226151,
Telefon: 0372.71.51.00/0372.71.51.01, e-mail: achiziții@dgaspc4.ro
Ca urmare a invitatiei sub nr. ....................... din ................. la procedura de atribuire aplicabilă
în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice, pentru achiziția de „Servicii de catering Servicii
de catering necesare asigurării hranei pentru beneficiarii centrului de tip ’’Respiro’’, , pentru o
perioada de 433 zile lucrătoare, la Centrul de tip ’’Respiro’’, din Str. Șoldanului, nr. 80A, Sector 4,
Municipiul București, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului - SECTOR 4”
Noi ..........................., vă transmitem, alăturat, următoarele documente care însoțesc oferta:
Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, un (1) exemplar original, fiecare conținând:
- Documente de calificare (Formulare, alte documente solicitate);
- Propunerea tehnică;
- Propunerea financiară.
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.
Data completării: ...................
Cu stimă,
Operator economic,
....................................
.................................................
(semnatura autorizată)

FORMULAR NR: 5 PROPUNEREA FINANCIARĂ
Prezentat ca și document distinct (model propriu) Se va întocmi de către ofertanţi cu respectarea cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire
OFERTANTUL .................................
(denumirea/numele)
Adresa: ...............................
Telefon: .................
E-mail: .............
(denumirea/numele ofertant)

OFERTA FINANCIARĂ – Formular de ofertă
Către
Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4,
Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ..........................
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerințele cuprinse în
documentația mai sus menționată, să prestăm serviciile „Servicii de catering Servicii de catering
necesare asigurării hranei pentru beneficiarii centrului de tip ’’Respiro’’, , pentru o perioada de 433
zile lucrătoare, la Centrul de tip ’’Respiro’’, din Str. Șoldanului, nr. 80A, Sector 4, Municipiul
București, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului SECTOR 4” pentru prețul de ................. (cifre și litere) Ron, valoarea lei fara TVA.
1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile „Servicii
de catering Servicii de catering necesare asigurării hranei pentru beneficiarii centrului de tip
’’Respiro’’, , pentru o perioada de 433 zile lucrătoare, la Centrul de tip ’’Respiro’’, din Str.
Șoldanului, nr. 80A, Sector 4, Municipiul București, aflat în subordinea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului - SECTOR 4” în termenul de 61 zile înscris în Propunerea
tehnică și pe toată perioada contractului.
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 de 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.
3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
4. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită, dacă
acestea nu îndeplinesc toate condițiile menționate în documentația de atribuire.
Data ......................

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

