FISA DE DATE
Achizitie Grup termic la Gradinita cu Program Prelungit Agnita
Date contact beneficiar:
Comunicare

Str.Fabricii nr.44 orasul Agnita
E-mail: gradinitaagnita@yahoo.com
Telefon/Fax 0269 510935
Întrebările referitoare la prezenta procedura de achiziție
directa pot fi adresate pe adresa de e-mail a institutiei
gradinitaagnita@yahoo.com, răspunsurile urmând a fi
postate pe pagina http://www.gradinitaagnita.ro

COD CPV

39715210-2 Echipament de incalzire centrala

Valoarea estimată – lei FARA TVA

84.033,61

Durata serviciilor
Maxim 45 de zile de la data semnarii contractului
Conform cerintelor din Caietul de sarcini
Cerinte
Garanția de buna execuție
Nu se solicita
Perioada de mentenanta
24 de luni dupa intrarea in functiune echipamentelor
Penalități pentru neexecutare si/sau 0,1% pe zi de întârziere din valoarea totala a
întârzieri
contractului fără TVA.
Declaratie privind personalul tehnic de Se solicita a se prezenta “Declarația privind personalul
specialitate si persoanele responsabile tehnic de specialitate si persoanele responsabile pentru
pentru ducerea la indeplinire a ducerea la indeplinire a contractului”, de toți participanții
contractului
la procedura (Anexa nr.2)

Declarație pe propria răspundere
privind neîncadrarea in situațiile
prevăzute la art. 60 din Legea
98/2016.
Oferta

Se solicita a se prezenta “Declarația pe propria
răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60
din Legea 98/2016”, de toți participanții la procedura
(Anexa nr.3)
Oferta câștigătoare va fi înregistrată in SEAP.
Autoritatea contractanta va selecta oferta din SEAP.
Propunerea financiara va conține Formular de oferta (propriu) completat care reprezintă
următoarele:
elementul principal al propunerii financiare.
Propunerea tehnica
Criteriul de atribuire
Termen limita de depunere
ofertelor
Modul de prezentare a ofertei

Conform cerintelor din Caietul de sarcini (Anexa nr.1)

Prețul cel mai scăzut.
a 02.08.2017 ora 09:59
Documentele vor fi prezentate in original. Limba de
redactare a ofertei este limba romana. Orice document
prezentat in alta limba va fi tradus de către un
traducător autorizat. Documentele vor fi înaintate la
Gradinitei cu Program Prelungit Agnita in plic închis
cu mențiunea “A nu se deschide înainte de ora 10:00 in
data de 02.08.2017.” Vor fi acceptate si oferte trimise
prin fax, e-mail sau posta.

Anexa nr. 2
OFERTANTUL

DECLARATIE
PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE SI PERSOANELE RESPONSABILE
PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI
Subsemnatul

reprezentant / imputernicit al
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate

faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care
insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institute, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice, sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic in legatura cu activitatea noastra.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de

(se precizeaza data

expirarii perioadei de valabilitate a ofertei).
2. Personalul tehnic de specialitate raspunzator pentru indeplinirea contractului:

Nr.
crt.

Numele si prenumele
conducatorului echipei

Nr. membrii/
echipa

Activitatile de
care vor
raspunde

Locatia/ locatiile in care se va presta
contractul ( conf. Anexa nr.1)

echipa
1.
2.

3. Persoana/ persoanele de legatura dedicata/ dedicate pentru a asigura o buna gestionare a contractului:

Nr.

Numele si prenumele

Functia/ pozitia in cadrul societatii

crt.

OFERTANT
.................................................

Date contact (telefon, fax, e-mail)

(semnătură autorizată)
L.S.

Anexa nr.3
OFERTANTUL

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice

Subsemnatul …………………., reprezentant al ………………… în calitate de
ofertant, la procedura de atribuire directa pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect Achizitie Grup termic la Gradinita cu Program Prelungit Agnita, cod
CPV 39715210-2 Echipament de incalzire centrala, la data de ,,,,,,,,,,.2017, organizată de
Gradinita cu Program Prelungit Agnita, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în conflict
de interese cu autoritatea contractantă Gradinita cu Program Prelungit Agnita.
 Legea 98/2016 privind achizițiile publice
Reguli de evitare a conflictului de interese
“ ART. 60
( 1) Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar
putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele,
reglementate cu titlu exemplificativ:
 ) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
a
persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
 ) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
b
unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu
persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
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/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze
independentă și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
 ) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
d
propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de
conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care

sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații
comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al
furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
e ) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de
decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat
în procedura de atribuire.
( 2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege
persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin
10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de
vot în adunarea generală.”
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare
detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și
confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

OFERTANT
.................................................
(semnătură autorizată)
L.S.

