Direcția Relații Publice și Transparență Decizională

Centrul de Informații pentru Cetățeni
Nr. 49852 / 08.05.2019

Aducem la cunoștința publicului
achiziţionarea, prin procedura proprie, de servicii pentru organizarea
evenimentului „Concert Gheorghe Zamfir și Orchestra Metropolitană
București” cu ocazia vizitei suveranului pontif, Sanctitatea Sa, Papa Francisc
la Iași
Autoritatea contractantă: Municipiul Iași, B-dul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 11, Iași, RO-700064,
telefon: 0232-267582; fax: 0232-211200, e-mail: informatii@primaria-iasi.ro
Tip contract: servicii
Denumirea serviciilor: servicii pentru organizarea evenimentului „Concert Gheorghe Zamfir și Orchestra
Metropolitană București” cu ocazia vizitei suveranului pontif, Sanctitatea Sa, Papa Francisc la Iași. Cod
CPV: 79952000-2, Servicii pentru evenimente.
Valoare estimată, fără TVA: 190000 lei
Sursa de finanțare: bugetul local
Termenul limită de solicitare clarificări: 9.05.2019, ora 16.00;
Termenul limită de răspuns la clarificări: 10.05.2019, ora 16.00;
Termenul limită de primire a ofertelor: 15.05.2019, ora 10.00.
Adresa la care se trimit ofertele: Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Iași, în plic
închis, în atenția Biroului Evenimente Publice, cu mențiunea „A nu se deschide până la data de
15.05.2019, ora 10.00”.
Persoana de contact: Haras Costică, tel. 0232-267582 int. 204, e-mail: evenimente.iasi@yahoo.com
Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română
Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa-si mențină oferta valabila: 60 zile
Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publica: Prețul cel mai scăzut, pentru total ofertă.
Departajarea ofertelor cu prețuri egale, clasate pe primul loc, se va face prin re-ofertare, în plic închis.
Ofertantul declarat câștigător va prezenta, la semnarea contractului, Certificatul de atestare fiscală emis
de ANAF și Certificatul de atestare fiscală privind impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului local.
E-mail: informatii@primaria-iasi.ro

Tel: interior 123

FORMULAR DE OFERTĂ SERVICII
.........................................
(denumire/oferte ofertant)

OFERTĂ

Către Municipiul Iasi
1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam
……………………..……………………………………….. pentru suma de ................., (suma în litere
şi în cifre, precum și moneda ofertei) plătibilă după recepția produselor la care se adaugă TVA în valoare
de ............ (suma în litere și în cifre, precum și moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm serviciile în
graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere și
cifre) respectiv până la data de ................. și ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul)
și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să
constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.
5. Precizăm că:(se bifează opțiunea corespunzătoare):
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat
în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume și semnătură),
L.S.

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

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN
LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant
împuternicit al ___________________________________________________________,
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant declar pe
propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, respectiv nu am fost condamnat prin
hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele
infracțiuni:
a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările
și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art.
10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de
corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale
legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de
dispozițiile corespunzătoare ale legislației 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 și
sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și
combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea
terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările
ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale
legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a
sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare,
de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta
definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.
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 dispunem.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN
LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE
Subsemnatul
___________________________________________,
reprezentant
împuternicit al ___________________________________________________________,
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la
pentru achiziția de
la data de ____________________ organizată de
_______________________________ (denumirea autorității contractante), declar pe
proprie răspundere că:
1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la
bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art.
166, alin. (2) din Legea 98/2016.
2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea
98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților
competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activității;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea, iar
autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat,
cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței
în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o
distorsionare a concurenței;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul
unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții 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 sancțiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare și selecție, am prezentat aceste informații sau suntem în măsură să
prezentăm documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante,
să obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o
influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din
procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
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 dispunem.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată )

DECLARAȚIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 60 DIN LEGEA 98/2016
PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE
Subsemnatul, ............................................................ reprezentant împuternicit al
......................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de
ofertant la procedura: ……………………………………….. declar pe propria răspundere, sub
sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de
fals în acte publice că nu ne aflăm in situația de conflict de interese așa cum este prevazut la
art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
De asemenea, în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de atribuire si a
contractului de achiziție publica apare o situație de conflict de interese, mă oblig să notific in
scris, de îndată, autoritatea contractantă.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:
Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt următoarele:
MIHAI CHIRICA- primar, BOTEZ RADU – Viceprimar, GABRIEL VASILE HARABAGIU –
Viceprimar, DENISA LILIANA IONASCU-Secretar, APETROAEI MARIA-Director General
DGEFPL, CAZUC CARMEN-Director Executiv DGEFPL, DUMITRU PETRU TOMORUGDirector Executiv DISIDU, OTELEANU CRISTINA DANIELA - Director Serviciul Juridic ,
FOTACHE ELENA-BEATRICE-Director Executiv Direcția de Dezvoltare si Proiecte
Europene, TIRON VASILE-Director executiv DRPTD
Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații și înțeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice
documente doveditoare de care dispun.
Data .........../.........../...........
Ofertant ..............................................
(semnătură autorizată si stampila)

