
MUNICIPIUL GALA ŢI
SERVICIUL DE ASISTENTĂ MEDICALĂ AL MUNICIPIULUI GALATI

Str. Traian ,nr. 97,bLoc A4,Parter
TEL/FAX.: 0236.317010; e-mail: sanatate@Sammgalati.ro

I CONStL!lTL Lo-CAC&ALATI-I

I SERVICIUL DE ASISTENTA
MEDICALĂ Al rv~~ULUI GALAŢi

.Nr-p · ·····O .
ZI ·.l... Luna AI .

SOLICITARE OFERTARE
LA PROCEDURA DE ACHIZITIE

prin Procedura Operationala Simplificata Proprie
la atribuirea contractului de servicii de paza pentru obiectivele de interes local

ale Serviciului de Asistenţă Medicală al Mumicipiului Galaţi
Cod CPV 79713000 - 5 Servicii de paza

1. Informatii generale privind Beneficiarul

Denumire:Serviciul de Asistenţă Medicală al Municipiului Galati
Adresă: Str. Traian, nr.97, BI.A4, parter.
Localitate: Cod poştal: Ţara:
Municipiul Galati, Judeţ Galaţi ROMANIA
Reprezentant legal: d-nul Dr.Roşca Telefon:
Stefan- Director 0236.317010
E-mail: sanatate@sammgalati.ro Fax: 0236.317010
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.sammgalati.ro

Caiet de sarcini

1. Introducere
Obiectul prezentului caiet de sarcini il reprezinta achizitionarea serviciilor de protectie si paza

pentru obiectivele de interes local ale Serviciului de Asistenta Medicală al Municipiului Galati.
Prezenta procedura de achizitie se face pe baza procedurii proprii, pentru achizitia de servicii

specifice prevazute in Anexa 2 la Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

2. Scopul achizitiei
Legislatie aplicabila:

a) Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 actualizata;
b) R.G. nr. 39512016 actualizata, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile
publice;
c) Ordinului nr. 179212002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice
d) Legea nr. 33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
e) Hotararea nr. 30112012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Cerintele caietului de sarcini reprezinta conditiile specifice obligatorii pe baza carora operatorii
economici specializati depun oferte ce vor conduce la atribuirea contractului conform Legii
33312003 ,republicata in 2014, si a RG 30112012 actualizata confHotararii nr. 1002/2015, pentru



aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 actualizata, precum SI In

conformitate cu studiu de analiza de risc executat pentru obiectivele de interes.

Tinand cont de specificul activitatilor desfasurate la fiecare obiectiv In parte, scopul

achizitionarii acestor servicii este de a asigura paza si protectia, ordinea si linistea in incinta acestor

obiective precum si siguranta personalului angajat.

Cerintele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii si minimale.

3. Durata contractului

Contractul de fata se va incheia pe o perioada de 9 luni de la semnarea contractului, dar nu

mai mult de 31.12.2022. Contractul incepe cu data de 1 Aprilie 2022.

Contractul se poate prelungi prin act aditional, in aceleasi conditii financiare, maxim 4 luni,

dar nu mai tarziu de aprobarea bugetului local pentru anul 2023.

4. Descrierea serviciilor, a obiectivelor si locurilor asigurate, obligatiile partilor

4.1. Descrierea serviciilor

a) Asigurarea pazei si protectiei obiectivelor conform programului stabilit pentru fiecare

obiectiv in parte;

b) Asigurarea ordinii si linistii si a integritatii personalului angajat in incinta obiectivelor

incredintate si pe aria desfasurata a obiectivului;

c) Controlul accesului in fiecare obiectiv in conformitate cu procedurile SI reglementarile

stabilite de beneficiar, in raport cu specificul fiecarui obiectiv in parte;

d) Organizarea, planificarea, conducerea, controlul si garantarea activitatii de paza de catre

personalul propriu;

e) Respectarea prevederilor legale a normelor de protective a muncii, PSI si protectia

mediului.

4.2. Descrierea locatiilor, obiectivelor supuse prestatiei, a posturilor in care se va asigura

paza si protectia

1. Centrului de Permanenţă nr. 1, sediul din Galaţi, Str.Drumul Viilor, nr.14, BI.J4,

parter (un post de paza):

1 post - post fix asigurat 17 ore /zi lucratoare de luni pana vineri intre orele 15.00 - 8.00 si 24

ore pentru zilele de sâmbătă, diminică si sărbatorile legale, intre orele 8.00-8.00, cu misiunea

de asigurarea a pazei, control acces si indrumare a cetatenilor, dispus la parterul imobilului;

2. Centrului de Permanenţă nr.2, sediul din Galaţi, din Str.Ovidiu, nr.l0-12, Incinta

Parohiei Trei Ierarhi. (un post de paza):

1 post - post fix asigurat 17 ore /zi lucratoare de luni pana vineri intre orele 15.00 - 8.00 si 24

ore pentru zilele de sâmbătă, diminică si sărbatorile legale, intre orele 8.00 - 8.00, cu misiunea

de asigurarea a pazei, control acces si indrumare a cetatenilor, dispus la parterul imobilului;



4.3.0bligatiile partilor
4.3.1. Obligatiile prestatorului:
a) Prestatorul este obligat sa asigure paza si protectia obiectivelor incredintate, sa urmareasca

asigurarea integritatii acestora si respectarea de catre agentii de securitate a prevederilor
consemnelor generale sau particulare conform legislatiei in vigoare;

b) Prestatorul are obligatia de a urmarii permanent ca serviciile pentru care s-a angajat sa fie
indeplinite cu promtitudine si profesionalism;

c) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
cerintele beneficiarului;

d) Sa puna la dispozitia beneficiarului pe toata durata derularii contractului numarul de agenti
de securitate necesari pentru derularea continua si in bune conditii a activitatii de paza si
protectie la toate obiectivele specificate;

e) Va urmari permanent ca agentii de securitate sa execute serviciul conform prevederilor
legislatiei muncii in vigoare, cu respectarea normelor de munca si timpului liber aferent
acestor norme;

f) Sa asigure pe toata perioada contractului echipamentul de lucru specific sezonului, a
insemnelor distinctive si dotarea cu toate mijloacele tehnice desfasurarii activitatii de paza
conform legislatiei in vigoare;

g) Sa execute instruirea permanenta a agentilor de securitate pe linie de specialitate, protectia
muncii, PSI si protectia mediului;

h) Prestatorul are obligatia sa sprijine beneficiarul in intocmirea Planului de paza;
i) Sa permita accesul in obiectiv, acolo unde este cazul, numai in conformitate cu

regelementarile legale si dispozitiile interne;
j) Sa ia masuri pentru prevenirea si impiedicarea producerii actelor de tulburare a ordinii

publice in perimetrul obiectivului;
k) Sa cunoasca sistemul de legatura si modul de actiune si cooperare cu alte forte si sa aplice

cu strictete prevederile planului de paza referitoare la alarmarea dispozitivului in situatii
deosebite;

1) Sa pastreze secretul de serviciu si Regulamentul gerneral privind protectia datelor (UE)
679/2016.

Este interzis in timpul serviciului:
Sa paraseasca perimetrul postului inaintea sosirii schimbului sau finalizarii programului;
Sa intreprinda actiuni fara legatura cu executarea serviciului;

Documentele specifice, necesare in vederea executarii si evidentei serviciului de paza, sunt
urmatoarele (conform art.l din Anexa nr.2 la normele metodologice de aplicare a Legii
333/2003 cu completarile si modificarile ulterioare):

~ Registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea serviciului pentru fiecare post de
paza;

~ Registrul de evidenta a accesului persoanelor;
~ Registrul de control
~ Registrul de evenimente

Registrele vor fi inregistrate la prestator si vizate spre neschimbare la beneficiar.



Obligatii minimale agenti de paza

a) Sa poarte uniforma si ecusonul cu insemnele firmei, tomfa, lanterna, spray cu gaze
iritant lacrimogen, mijloc de comunicare-telefon;

b) Sa asigure paza si apararea integritatii tuturor bunurilor si valorilor aflate in interiorul
obiectivului;

c) Serviciul de vizualizare camere. Înregistrările se salvează. Serviciul se va desfasura
permanent, 24 ore din 24

d) Sa permita accesul persoanelor in obiectiv, numai in conformitate cu reglementarile
legale si cu dispozitiile interne;

e) Sa legitimeze toate persoanele care intra in incinta obiectivului si sa le noteze in
registrul de evidentă;

f) Sa-si instiinteze de indata sefii ierarhici si sa le notifice producerea oricarui eveniment
in timpul exercitarii serviciului si despre masurile luate, acestea fiind aduse in regim de
urgenta la cunostinta factorilor de conducere al obiectivului;

g) Sa sesizeze Politia despre faptele de natura sa prejudicieze patrimoniul beneficiarului si
sa dea concursul la prinderea infractorilor si recuperarea bunurilor si valorilor;

h) Sa raporteze in permanenta factorilor carora le este subordonat evenimentele legate de
indeplinirea obligatiilor de serviciu;

i) Sa pastreze confidentialitatea deplina in legatura activitatea sa si cu datele si
informatiile la care are acces in legatura cu obiectivul beneficiarului;

j) In caz de avarii la instalatii, conducte, combustibili sau substante chimice, la retelele de
electricitate etc., si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa
aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea eveneimente si sa ia primele
masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;

k) In caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a
bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si Politia;

1) Sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si valorilor
in caz de dezastre.

m) Sa sesizeze Politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si
sa-si dea concursul la indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea
infractorilor;

n) Sa poarte permanent in timpul serviciului uniforma, insemnele specifice si dotarile
obligatorii si sa faca uz de acestea numai pe durata serviciului.

o) Sa nu paraseasca sub nici un motiv postul, decat in conditii strict prevazute pentru
acesta, prevazute in planul de paza;

p) Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu consume astfel de
bauturi in timpul serviciului;

q) Sa respecte intocmai regulile interne specifice obiectivului pe care il deserveste;
r) Sa coopereze in permanenta cu factorii desemnati de conducerea beneficiarului In

scopul unei bune desfasurari a activitatii de paza;
s) Sa raspunda pentru prejudiciile cauzate beneficiarului din culpa sa, in calitate de

comitent pentru prepusul sau, in stricta conformitate cu legea si alte acte juridice
intocmite pentru realizarea acestei raspunderi;

t) Sa verifice la terminarea programului sistemul de inchidere: ferestre, usi, birouri,

magazn.

u) Menţinerea de către firma de paza a curăţeniei in perimetrul supravegheat;



Persoana care urmeaza sa indeplineasca atributii de paza sau protectie trebuie sa

indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie cetatean roman sau cetatean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale

Spatiului Economic European si sa aiba varsta de cel putin 18 ani;

b) sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;

c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;

d) sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor art.36 din L333/2003.

4.3.2. Obligatiile achizitorului:
a) sa colaboreze activ cu prestatorul si cu angajatii sai pentru asigurarea eficientei activitatii

acesteia in realizarea obligatiilor contractual;
b) sa plateasca integral si la termenul prevazut in contract tariful datorat prestatorului drept

contravaloare a serviciului prestat, in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie a
serviciilor.

c) sa anunte prestatorul despre orice nereguli in legatura cu modul de derulare a clauzelor
contractului de servicii sau in legatura cu deficientele manifestate in exercitarea atributiilor
profesionale si comportamentul agentilor de paza. Reclamatiile vor fi fonnulate in scris in
maximum 24 de ore de la constatarea evenimentului. Nerespectarea acestui termen
exonereaza de raspundere prestatorul;

d) Sa anunte in timp util prestatorul asupra oricaror actiuni sau activitati ale achizitorului, sau
organizate de terti in perimetrul obiectivelor spre a fi asigurat cu masuri de paza, protectie si
prevenire, de catre prestatorul de servicii;

e) Sa asigure iluminatul de siguranta pentru toate zonele interioare pe itinerarii si la punctele
vitale din interiorul obiectivelor;

S. Bugetul total maxim estimat
Bugetul total maxim estimat este de 208.000 lei, cu TVA inclus, pentru durata contractului de 9
luni si pentru un numar total estimat de 10.568 ore.

6. Modul de prezentare a ofertei
Oferta va contine:

o Adresa de inaintare;

o Documente de calificare;

o Oferta tehnica;

o Oferta financiara;

o Declaratiile completate conform anexelor la prezentul caiet de sarcini.
(Formularele 1,2,3 si 4)

o Alte documente pe care operatorul economic le considera relevante pentru aceasta
procedura.



CERINTE MINIMALE IMPUSE OFERTANTULUI

1) Licenta de functionare conform Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor si

valorilor, eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane, in termen de valabilitate;

2) Prezentarea unei liste cu mijloacele materiale, tehnice, de comunicatii, precum si alte mijloace

tehnice ce fac parte din dotarea societatii, care vor fi utilizate in relatia contractuala cu

autoritatea contractanta ;

3) Licenţa pentru activitati de proiectare, instalare si întreţinere sisteme de securitate valabila pe

toata perioada contarctului, in cazul in care licenţa expira in perioada menţionata, se va

prezenta dovada depunerii documentaţiei

4) Autorizaţie de funcţionare a dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmare , din care

sa rezulte ca prestatorul poate asigura servicii pe raza municipiului Galaţi. Se va prezenta

anexa la autorizaţia de dispecerat.

5) Prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care vor executa activitati de paza si

protectie, la obiectivele nominalizate;

6) Existenta unei Polite de Raspundere Civila cu suma de minim 50.000 euro (sau echivalent lei)

fata de terti, in cazul producerii unor evenimente cauzatoare de daune, din vina prestatorului.

7) Se va nominaliza minim un contract, maxim 2 contracte de prestari servicii similare, insotit de

recomandari ale beneficiarilor si informatii despre contract, in domeniul obiectului

contractului.

8) In propunerea financiara se va consemna pretul in lei/ora de paza (fără tva) care va include

valoarea tuturor serviciilor oferite in cadrul contractului si va fi justificat corespunzător.

9) Structura pretului in lei/ora de paza (fără tva) va reflecta costurile reale ocazionate de

prestarea acestor servicii, iar stabilirea acestuia se va face cu respectarea stricta a legislaţiei

muncii în privinţa drepturilor salariale ale agenţilor de pază care vor presta serviciul şi a

obligaţiilor angajatorului faţă de bugetul general consolidat, in vederea asigurarii continuitatii

serviciilor de paza si eliminarii fluctuatiei fortei de munca.

10) Nu sunt acceptate oferte financiare si tehnice alternative;

Personalul propus si implicat in desfasurarea contractului are obligatia cunoasterii si

implementarii obligatiilor ce-i revin conform Legii 333/2003 cu modificarile si

completarile ulterioare si a legislatiei conexe.

Oferta tehnica va conţine:
- activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in

indeplinirea contractului precum si graficul de indeplinire activitatilor pentru fiecare post in parte;
- legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivului, bunurilor,

valorilor si protectia persoanelor;



- ofertantul va depune in cadrul propunerii tehnice lista cu dotarea tehnica de care dispune
pentru indeplinirea contractului si lista privind informatii referitoare la personalul responsabil
pentru indeplinirea contractului.

Oferta financiara va conţine:
Propunerea financiara va fi exprimata in lei, fără T.V.A., cu 2 zecimale si va cuprinde

toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor. Pentru confirmarea propunerii financiare autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita clarificari cu privire la modul de formare a preturilor.
Ofertantii vor prezenta detaliat modul de formare a pretului. Vor fi incluse toate componentele de
formare a tarifului/agent/ora.

Daca operatorul economic nu justifica corespunzator modul de formare al tarifului,
autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu accepta tariful propus.

Criteriul de atribuire este: pretul cel mai mic.

Oferta poate fi trimisa pana cel tarziu in data de 21 Martie 2022, ora 15.00

- la sediul Serviciului de Asistenta Medicala al Municipiului Galati , Compartiment Relatii cu
Publicul, Str.Traian, nr.97, Bl.A4, Parter, in plic sigilat.
- prin e-mail.laadresasanatate@sammgalati.ro. sub formă de fişier, arhivat în format "rar".

7. Conditii de eligibili tate
Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Cerinta nr. 1
Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 167 din Legea nr.

98/2016;
Se vor completa Formularele nr. 1 si 2

Cerinta nr. 2
Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016;
Se va completa Formular nr. 3;

Cerinta nr. 3
Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr.

98/2016;
Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ

teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor
fata de bugetul de stat exigibile din care rezulta situatia obligatiilor scadente in luna anterioară celei
in care se depun ofertele;

Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de
bugetul local exigibile din care rezulta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care
se depun ofertele;

Nota: Din certificatele constatatoare de mai sus trebuie sa reiasa faptul ca societatea nu are
datorii la bugetul de stat si la bugetul local.

Certificatele privind plata taxelor si impozitelor trebuie sa ateste lipsa datoriilor exigibile la
plata atat pentru sediul principal, cat si pentru toate punctele de lucru si sediile secundare, daca
este cazul.

Alte documente edificatoare, dupa caz;



Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul prevederilor mentionate sunt
urmatoarel e:

Director - Roşea Stefan
Contabil sef: Stângă Constanţa Monica
Economist: Moşolea Tanţa
Inspector Achizitii Publice: Balaban Liviu Cristian
Inspector de specialitate: Marin Nicolea Romeo

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in

conditiile legii in tara de rezidenta; forma din care sa reiasa ca operatorul economic este legal
constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei consta in prezentarea
urmatoarelor documente:

1. Copie Cod Unic de Inregistrare;
2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat

sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionariatului,
reprezentantii legali, obiectul de activitate;

3. Licenta de functionare valabila eliberata de catre I.G.P.R in conformitate cu prevederiile
Legii nr.333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Dovada avizarii obtinuta de conducatorul societatii specializate de paza si protectie emisa
de catre I.G.P.R sau I.P.J Galati dupa caz, in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea
respectiva, conform prevederilor legii nr. 333/2003, actualizata;

5. Atestatele pentru resursele umane alocate pentru executarea activitatilor de paza conform
prevederilor legii nr. 333/2003, actualizata, in numar de cel putin egal cu numarul de posturi
identificate in prezenta documentatie de atribuire - se vor prezenta copii atestate persoane, precum
si o lista care sa contina nr. crt, nume si prenume, serie si nr. atestat (o persoana nu poate ocupa 2
posturi simultan);

Nota: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul
Constatator emis de ONRC Vor fi excluse ofertele operatorilor economici care nu sunt inregistrati
cu activitati corespunzatoare obiectului achizitiei.
Informatiile prezentate trebuie sa fie reale si actuale la data solicitarii documentului.

Documentele care se vor prezenta in copie trebuie sa fie lizibile in limba romana avand
inscrisa mentiunea "conform cu originalul", semnatura reprezentantului legal si numele acestuia in
clar.

Capacitatea economica si fmanciara
Cerinta nr.l

Existenta unei Polite de Raspundere Civila cu suma de minim 50.000 euro (sau echivalent
lei) fata de terti, in cazul producerii unor evenimente cauzatoare de daune, din vina prestatorului.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa prezinte lista principalelor contracte similare din ultimii 2 ani (Formular 4)

de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sa reiasa ca a prestat servicii similare



cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie, in valoare/valori cumulate de cel putin
208.000 lei cu TVA, la nivelul unui contract/cel mult 2 contracte.

Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau
contrasernnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar( ex recomandari, procese verbale
de receptie sau orice alte documente relevante din care sa rezulte valori, perioade pentru care s-au
prestat servicii, beneficiari).

În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic
nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestari lor
de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.

Cerinta nr. 2
Prezentarea unei liste cu mijloacele materiale, tehnice, si de comunicatii, precum si alte

mijloace tehnice ce fac parte din dotarea societatii, care vor fi utilizate in relatia contractuala cu
autoritatea contractanta .

Inspector ach~jJii~J
Balaban Lh~iu·t:ristialÎ

~
,/'



Formular 1

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016
PRIVIND ACmZIŢIILE PUBLICE CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Subsemnatul , reprezentant împuternicit al
____________________ , (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic) în calitate de _
____________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului ) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile
prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică cu
modificarile si completarile ulterioare, 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. 7812000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările Ş icompletăril eulterioare, 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 -[85 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statuluiîn care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 53512004 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, însensularticolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria I răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al societăţii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în
cadrul acesteia nu face obiectul excluderii aşa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea
9812016 publică cu modificarile si completarile ulterioare.

Subsemnatul declar căinformaţiile fumizate 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 dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

(semnatura autorizată)



Formular 2

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 - 167 DIN LEGEA 98/2016
PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Subsemnatul _
al

reprezentant împuternicit

____________________ , (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic) în calitate de, _
___________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător
al candidatului/ofertantului ~) la procedura de

pentru achiziţia
de

_______________________ , cod CPV , la
data de organizată de (denumirea autorităţii
contractante), declar pe proprie răspundere că:

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţii lor la bugetul
general consolidat aşa cum aceste obligaţii sunt definite de art. 165, alin. (1) şi art. 166, alin. (2)
din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea
98/2016 CU modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

a) Nu am încălcat obligaţiil estabilite potrivit art.Sl , 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 ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne 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 ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura încauză;
f) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a

concurenţei;
g) nu ne-am încălcatîn mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne 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) nu ne facem vinovaţi de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de exclud ere sau al îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecţie,am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele
justificative solicitate;

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizi anal al autorităţii contractante, să obţinem
informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire,
nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra
deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru către
respectivul operator economic.
Subsemnatul declarcă informaţiile fumizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confmnării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

(semnatura autorizată)



Formular 3

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT ART. 59
ŞI 60 DIN LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE CU MODIFICARILE SI

COMPLETARILE ULTERIOARE

1. Subsemnatul , reprezentant/împuternicit al

(denumirea/numeleşisediul/adresaoperatorului economic) în calitate de _
_______________________________________________ , declar peproprie răspundere,
următoarele: cunoscând prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile
publice cu modificarile si completarile ulterioare şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii
de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de
atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură.

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:

Subsemnatul declar că informaţiile fumizate 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 încazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
2. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă
vor intervene modificări înprezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului
de achiziţie public sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie
publică, având învedere şi prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Subsemnatul declar că informaţiile fumizate 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 dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

(semnatura autorizată)



Formular 4

Operator Economic

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTARI SERVICII ÎN ULTIMII 2 ANI

Subsemnatul, ,reprezentantl
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 datele prezentate în tabelul anexat sunt
reale.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Serviciului de Asistenta Medicala al
Municipiului Galati, str. Traian,nr.97, Bl.A4, parter, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .

Nr.
Denumirea/numele Procent

Crt. Obiectul beneficiarului/ Calitatea Preţul total îndeplinit Cant. Perioada de
contractului clientului prestatorului al de

(D.M.)
derulare a

contractului furnizor contractuluiAdresa
%

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.

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,

(semnatura autorizată)


