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Nr.3888/14.12.2018 

APROBAT 

 

 

Livia BANU 

Director executiv 

 

 

 

C A I E T   D E   S A R C I N I 

privind achiziționarea serviciului de curățenie pentru sediul BRECO din 

Oradea, str. Calea Armatei Române, nr.1/A 

 

 

I. GENERALITĂȚI: 

Prezentul caiet de sarcini stabilește și definește obiectul serviciilor de curățenie - cod CPV 

90919200-4 Servicii de curăţare a birourilor, Servicii de întreţinere şi curăţenie, precum și 

descrierea detaliată a activităților ce se vor executa la sediul BRECO din imobilul situat în 

Oradea, Calea Armatei Române nr. 1/A. 

  

II. PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI: Contractul de servicii se va încheia pe 

o perioadă de 3 ani, adică pe perioada 01.01.2019 - 31.12.2021. 

 

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE: operatorii economici trebuie să aibă prevăzut în obiectul 

de activitate tipurile de activități necesare pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul acestui 

contract. 

 

IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Prețul cel mai mic. 

 

V. TERMEN LIMITĂ PRIMIRE OFERTE: 28.12.2018, ora 12.00 

 

VI. SERVICII SOLICITATE: 

Curăţenia se va efectua în următoarele spaţii: 

 1. Suprafaţă locativă interioară, din care:  

  - pardoseli acoperite cu mochetă (birouri, culoare de acces) 

  - pardoseli acoperite cu gresie (holuri, casa scării, oficii, grupuri sanitare) 
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  - pardoseli acoperite cu linoleum (arhivă, magazie materiale) 

 2. Grupuri sanitare = 6 (câte 2 pe fiecare nivel): 

  - cabine tip WC 

  - chiuvete tip lavoar din porţelan 

 3. Suprafeţe exterioare: 

  - intrarea în instituţie: trepte, rampă de acces şi terasă, acoperite cu gresie 

  - aleile adiacente clădirii 

  - parcarea din faţa instituţiei 

  - locurile de depozitare a pubelelor de gunoi 

 4. Perete cortină din sticlă (interior) – 65 m2. 

Serviciile de curăţenie vor fi prestate cu personal calificat și se vor executa în spaţiile 

administrate de Beneficiar. Se vor presta două tipuri de servicii de „Curăţenie” şi anume:  

a)  Curăţenie curentă de întreţinere, 

b)  Curăţenie generală. 

 

a) Curățenia curentă de întreținere - pentru 712 mp de spațiu, de 4 ori pe săptămână câte 

3 ore, între orele 6:00–9:00 (luni, miercuri, joi și vineri). Se vor executa următoarele 

operaţiuni: 

 aspirarea prafului de pe mocheta din birouri şi holuri; 

 aspirarea, spălarea şi degresarea pardoserilor din spațiile interioare și exterioare;  

 ștergerea cu laveta umedă și apoi cu laveta uscată a tâmplăriei de la uși și ferestre, a 

birourilor, meselor, scaunelor, dulapurilor, balustradelor de scări, feroneriei etc.; 

 ştergerea aparaturii de birou (PC, fax, copiatoare, telefoane) cu soluţii specifice; 

 înlocuirea sacilor menajeri din coşuri; 

 colectarea selectivă a deşeurilor şi depozitarea acestora în mod corespunzător; 

 dezinfectarea şi igienizarea oficiilor,  a coşurilor şi a pubelelor de gunoi; 

 aerisirea încăperilor și holurilor; 

 spălarea, dezinfectarea şi odorizarea grupurilor sanitare: vasele de WC la interior și 

la exterior, toate părțile componente ale cabinelor de WC (pereți, faianţă, țevi, 

robineți, oglinzi, etajere, dozatoare pentru săpun lichid, chiuvete, măști de chiuvete, 

coșuri de gunoi, suporturi de hârtie igienică, pardoseli, gresie, etc.); 

 completarea materialelor consumabile (hârtie igienică, săpun lichid, pastile de pisoar, 

etc.) în grupurile sanitare şi oficii; 

 dezinfectarea mânerelor la uşi; 

 curățarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele și drumurile de acces de la intrarea 

instituției, ori de câte ori este nevoie, iar în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători 

legale, stabilirea unei echipe de intervenție pentru executarea lucrărilor respective; 

 strângerea gunoiului şi măturarea zonei de parcare a autovehiculelor aparținând 

BRECO; 

 operaţiunile zilnice se vor derula în aşa fel încât să nu afecteze programul de lucru al   

salariaţilor, care este de la 8.00 la 17.00, de luni până vineri. 

 

b) Curățenia generală - se va efectua lunar și constă în următoarele: 

 spălarea mochetei pe loc, cu ajutorul monodiscurilor cu generator de spumă; 

 spălarea tapiţeriei scaunelor şi fotoliilor din material textil; 
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 curățarea cu lavetă umedă a fotoliilor din piele sintetică; 

 spălarea, curăţarea aparatelor de uz gospodăresc: frigider, prăjitor pâine, cuptor cu 

microunde, cafetieră; 

 spălarea cu detergent a ușilor, tâmplăriei ușilor și ferestrelor, mobilierului, 

balustradelor  de la scări și a tuturor suprafețelor acoperite cu faianță, etc.; 

 spălarea geamurilor din birouri şi a uşilor de sticlă de la intrarea în clădire; 

 curăţarea prafului de pe elementele ornamentale ale pereților și tavanelor; 

 curăţarea cu laveta umedă, la exterior, a corpurilor de iluminat, etc; 

 curăţarea și spălarea jaluzelelor ori de câte ori este nevoie; 

 curăţarea plintelor, prizelor, întrerupătoarelor; 

 

VII. SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU EFECTUAREA SERVICIILOR DE CURĂŢENIE: 

 prestatorul are obligaţia să menţină curăţenia în toate spaţiile administrate de 

BRECO, atât în interior cât şi cele exterioare aferente imobilului; 

 prestatorul va asigura toate materialele (consumabile proprii), aparatele şi 

ustensilele necesare prestării serviciilor de curăţenie (aparat pentru curățare și 

spălare mochetă, aspirator performant, etc.) 

 produsele  utilizate pentru curățat trebuie să fie biodegradabile, să nu degradeze 

imediat sau în timp suprafața curățată și să nu afecteze sănătatea oamenilor și să 

respecte cerințele legale privind  protecția mediului; 

 produsele folosite vor fi în conformitate cu normele sanitare în vigoare și vor 

respecta standardele de protecție a mediului conform cu legislația comunitară ori cu 

standardele europene sau internaționale în domeniu; 

 produsele pentru care normele în vigoare prevăd obligativitatea omologării tehnice, 

vor fi utilizate numai după obținerea documentelor de certificare; 

 aparatura folosită pentru efectuarea operațiunilor de curățenie va respecta normele 

privind siguranța în exploatare; 

 de asemenea prestatorul trebuie să dețină și alte obiecte necesare realizării 

prestației (lavete, găleți, mopuri, mături, etc.) 

 prestatorul va asigura în condiţii de calitate superioară: hârtie igienică (minim 2 

straturi), prosoape de hârtie albă, detergenți, detartranți, saci menajeri de diferite 

mărimi, soluții de curățat mobilierul, sticla, materialele din piele, etc., pentru toate 

grupurile sanitare și bucătăria din incinta imobilului; 

 BRECO va asigura următoarele consumabile: săpun lichid, odorizante WC-uri și 

birouri. 

 defecţiunile apărute din vina personalului prestatorului vor fi remediate de acesta 

gratuit; 

 prestatorul va efectua curaţarea, spălarea şi dezinfectarea grupurilor sanitare şi a 

spaţiilor numai cu materiale şi tehnologii permise de legislatia comunitară, va 

respecta standardele europene sau internaționale în domeniu; 

 prestatorul va interzice angajaţilor săi utilizarea informaţiilor şi documentelor la care 

vor avea acces în perioada efectuării serviciilor; 

 ținuta lucrătorilor care participă la curățenie trebuie să fie în permanență decentă și 

curată; 
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 persoanele care participă la realizarea serviciului de curățenie trebuie să se 

comporte civilizat; 

 întregul personal care efectuează serviciul de curățenie va fi examinat periodic de 

către organele specializate ale prestatorului în ceea ce privește asistența medicală, 

potrivit normelor sanitare în vigoare, va fi instruit în vederea prevenirii și stingerii 

incendiilor (PSI), precum și profesional privind securitatea și sănătatea în muncă 

(convenția SSM); 

 în timpul executării operațiunilor de curățenie este interzisă deranjarea personalului 

BRECO sau al vizitatorilor; 

 Ofertantul va prezenta o descriere a societății de profil, portofoliul acesteia, precum 

și modul de abordare propus pentru implementarea contractului; 

 Pentru produsele chimice utilizate, la cererea beneficiarului, vor fi transmise în copie 

certificatele de calitate, precum şi reglementările legale necesare, după caz; 

 Costurile materialelor utilizate în activitatea de curăţenie şi întreţinere zilnică, vor fi 

incluse în calculul valorii totale a prestaţiei, alături de manoperă. 

 Cantităţile de materiale necesare executării serviciilor vor fi calculate de ofertant în 

funcţie de activităţile de curăţenie solicitate;  

 Dacă pe parcursul derulării contractului se constată că materialele nu sunt suficiente 

pentru prestarea unor servicii de calitate, aceste cantităţi vor fi suplimentate de către 

prestator, fără costuri suplimentare pentru achizitor; 

Încălcarea acestor condiții atrage răspunderea prestatorului potrivit clauzelor contractului de 

servicii dintre acesta și achizitor, în conformitate cu prevederile legale, achizitorul putând 

cere rezilierea contractului. 

 

Menţiune: prestatorul va depune odată cu oferta şi lista cu produsele  utilizate  pentru 

prestarea serviciilor, pentru verificarea calităţii solicitate de autoritatea contractantă. 

VIII. CONDIȚII DE CALITATE, VERIFICĂRI CALITATIVE: 

Calitatea serviciilor de curățenie descrise în prezentul caiet de sarcini se va verifica prin 

sondaj, în timpul lucrului, de către reprezentanții prestatorului și achizitorului. 

Verificările calitative: 

 - verificarea personalului, a utilajelor și produselor chimice folosite; 

 - verificarea calității serviciului de curățenie. 

Modalitățile de recuperare a eventualelor daune de către părți, vor fi prevăzute în contractul 

de servicii. 

 

IX. ALTE CONDIȚII TEHNICO-ORGANIZATORICE: 

Instruirea profesională privind securitatea și sănătatea în muncă (convenția SSM și PSI) și 

prevenirea și stingerea incendiilor se va face de către prestator pentru angajații săi și pe 

cheltuiala acestuia.  

Achizitorul are dreptul și obligația să efectueze verificări și controale asupra tehnologiei 

aplicate pentru a se preveni din timp eventualele degradări iar prestatorul trebuie să 

faciliteze efectuarea acestora.  

Inventarul spațiilor pentru care se efectuează operațiile de curățenie rămâne în evidența 

achizitorului, însă eventualele degradări ce apar în timpul curățeniei, din vina exclusivă a 

prestatorului sunt suportate de acesta. 
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Prestatorul va suporta toate amenzile și penalitățile de la organele abilitate (Protecția 

consumatorului, Mediului, ISU, etc.), precum și eventualele accidente ale personalului 

BRECO sau ale vizitatorilor, datorate activității de curățenie. 

Nerealizarea prestațiilor la parametrii stabiliți prin contract și caietul de sarcini, atrage după 

sine rezilierea de drept a contractului. 

Achizitorul va asigura, în limita posibilității, spațiile tehnologice și accesul la rețelele de 

utilități  necesare prestării activității de curățenie. 

 

X. DOCUMENTE SOLICITATE: 

1) Certificat emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte că obiectul de 

activitate al ofertantului permite prestarea serviciilor ce fac obiectul achiziției - copie lizibilă 

ștampilată, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului și conținând mențiunea 

"conform cu originalul". 

2) Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic (Formularele nr. 1.1, 1.2 și 

1.3 din anexe). 

3) Listă a principalelor servicii similare prestate, care să ateste încheierea și executarea unor 

contracte având ca și obiect servicii similare cu cele care fac obiectul achiziției. Pentru a 

demonstra experiența similară, lista va cuprinde cel puțin 1 contract privind prestarea de 

servicii similare în ultimii 3 ani (Formular nr. 2 din anexe).  

 

XI. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI FINANCIARE: 

1) Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat (Formular nr. 3 din anexe). 

Preţul include toate cheltuielile care vor fi angajate de către prestator în condiţiile de prestare 

prevăzute de prezentul Caiet de sarcini. 

2) Oferta trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: preţurile unitare (cu maxim 2 

zecimale), perioada de prestare a serviciilor, preţul total, T.V.A., precum şi orice alte 

elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei. 

 

Nr. 

crt. 

Servicii 

solicitate 

Nr. 

luni 

Nr. mediu de ore 

prestate/săptămână/lună 

Preț 

unitar/oră  

(RON) 

fără TVA 

Preț 

total/lună  

(RON) 

fără TVA 

1. 

Curățenie de 

întreținere 

pentru 712 mp 

de spațiu, de 4 

ori pe 

săptămână câte 

3 ore, (luni, 

miercuri, joi și 

vineri). 

36 12 ore/săptămână 

48 ore/lună 
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2. 
Curățenia 

generală, 

efectuată lunar 

36 
Estimarea orelor 

necesare se va face de 

către ofertant 

Preț 

unitar/lună  

(RON) 

fără TVA 

Preț total/lună  

(RON) 

fără TVA 

 

 Pe perioada derulării, nu se acceptă actualizarea prețului contractului. 

 Eventualele subcontractări cad în sarcina prestatorului. 

 

NOTĂ 

a. Dacă în interiorul a 3 luni, beneficiarul notifică de trei (3) ori în scris prestatorul 
asupra calității necorespunzatoare a serviciilor prestate de acesta, beneficiarul iși 
rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul printr-un preaviz de 30 de zile. 

b. Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică orice operator economic care şi-a încălcat în mod 
grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii 
publice, încheiat anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a 
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile, astfel 
cum prevede art. 167, alin.1, lit.g si alin.8 din LEGEA nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice.  

XII. INFORMAȚII SUPLIMENTARE: 

 

Persoana de contact: Marian Rus, tel: 0733-928457, e-mail: marian.rus@brecoradea.ro 

Întocmit: 

 

Marian Rus 

Expert Management Intern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marian.rus@brecoradea.ro
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XIII. ANEXE: Formulare de completat de ofertant (1 – 3) 

 

1. Formular  nr. 1.1 - DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic 
 
Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele) 
 

D E C L A R A Ţ I E 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164 din LEGEA 98/2016  privind 
achiziţiile publice  

 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 

operatorului economic) 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 privind 

achiziţiile publice.  

    Motive de excludere a ofertantului 
 
    ART. 164 
    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei 
informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că 
a 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; 
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    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) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în 
conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-
o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie 
sau de control în cadrul acestuia. 

 

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. 

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, 

_________________ 

(Semnătura autorizată şi ştampila) 
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1. Formular  nr. 1.2 - DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic 
 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea 98/2016  privind 
achizitiile publice 

 
Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant împuternicit al 

_____________________________________________________________________,                                                                              

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la 

procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect 

................................................................................................................................ 

(denumirea, serviciului şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de 

.................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria 

răspundere că nu mă aflu în situațiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 privind 

achizițiile publice. 

  ART. 167 
    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele 
situaţii: 
    a) a 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) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 
încetarea activităţii; 
    c) a comis o abatere profesională gravă care îi 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) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a 
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care 
vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
    e) se află 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) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a 
condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte 
măsuri mai puţin severe; 
    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 
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 au dus la 
încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni 
comparabile; 
    h) operatorul economic s-a făcut 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 a prezentat aceste informaţii 
sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 
    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al 
autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje 
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate 
care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind 
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excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia 
sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator 
economic. 
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din 
procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura 
generală de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de 
operatorul economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul 
de achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se 
află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de 
reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, 
fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare 
a planului de reorganizare aprobat de instanţă. 
    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice 
abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, 
cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor 
sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă 
gravă. 
    (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau 
una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de 
investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. 
(1). 
    (5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are 
suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi 
operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură 
cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 
    a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici 
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al 
conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; 
    b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la 
procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, 
rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură 
personală, financiară sau economică sau de orice altă natură; 
    c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât 
individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori 
economici; 
    d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi 
operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări 
de participare. 
    (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea 
contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile 
identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de 
atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile. 
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de 
Consiliul Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. 
(6). 
    (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea 
unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării 
conform destinaţiei prevăzute în contract. 
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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. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt posibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării ...................... 

Candidat /ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 
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1. Formular  nr. 1.3 - DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic 
 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art.,60 din  Legea nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice 

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului 

economic), în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect ................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării 

şi codul CPV), la data de .................. (zi/lună/an), organizată de 

.................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria 

răspundere că nu ma aflu în conflict de interese cu autoritatea contractantă. 

 
   Legea 98/2016 privind achizitiile publice 
 
    Reguli de evitare a conflictului de interese 
 
 “ART. 59 
    În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care 
membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care 
acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii 
de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un 
interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element 
care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 
 
 ART. 60 
    (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar 
putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, 
reglementate cu titlu exemplificativ: 
    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care 
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia 
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu 
persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 
supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
    c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii 
rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, 
financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze 
independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 
    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care 
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 
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    e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane 
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până 
la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 
decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire. 
    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege 
persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 
10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot 
în adunarea generală.” 

 

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. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

OFERTANT 

................................................. 

(semnătură autorizată) 

L.S. 
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2. Formular nr. 2 - Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii similare în 
ultimii 3 ani 
 

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

DECLARAŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI  

DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos 
sunt reale. 
 
Tabel cu principalele prestări de servicii similare: 

Nr. 
crt. 

Instituţie, societate 
comercială, bancă, alte 
persoane juridice 

Obiectul serviciului prestat Perioada în care a 
fost prestat serviciul 

    

    

    

    

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
Operator economic___________________________ 

__________________________ 

 (Nume, prenume) 

__________________________ 

 (Funcţie) 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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3. Formular nr. 3 - FORMULAR DE OFERTĂ 
 
  Operator economic 
 .................................. 
  (denumirea/numele) 
 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către .................................................................................................... 
  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
............................................ (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm 
................................. (denumirea serviciului) pentru preţul de .................................. lei (suma 
în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) la care se adaugă TVA în valoare de 
.................................. lei (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibil după 
recepţia serviciilor. 
 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile ce fac obiectul contractului în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini, în 
perioada de timp prevăzută în contract.  
 
Descrierea ofertei: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 

Nr. 

crt. 
Servicii solicitate 

Nr. 

luni 

Nr. mediu de ore 

prestate / 

săptămână / 

lună 

Preț unitar/oră  

(RON) 

fără TVA 

Preț total/lună  

(RON) 

fără TVA 

1. 

Curățenie de 

întreținere pentru 

712 mp de spațiu, 

de 4 ori pe 

săptămână câte 3 

ore, (luni, miercuri, 

joi și vineri). 

36 12 ore/săptămână 

48 ore/lună 
  

2. 
Curățenia 

generală, efectuată 

lunar 

36    
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3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru 
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă, împreună 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca 
fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
 
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 
primită. 
 
Data _____/_____/_____ 
 

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 

 

 

 

 

 


