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Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de bază care trebuiesc respectate
astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică şi propunerea financiară in conformitate cu
necesităţile autorităţii contractante.
Cerintele din caietul de sarcini reprezinta conditiile obligatorii pe baza carora operatorii economici
specializati si autorizati prezinta oferta ce va conduce la atribuirea contractului de prestari “servicii de transport
valori”conform prevederilor Legii nr. 333/2003 si a H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 333/2003.
Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini sau prezintă caracteristici tehnice
inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu respecta cerinţele impuse în acesta, va fi respinsă ca fiind
neconformă.

1. AUTORITATEA CONTRACTATĂ
•

Denumire: Serviciul Public Finante Locale Ploiesti

•

Sediul: Ploiesti, B-dul Independentei, nr.16, Ploiesti, Prahova

•

CUI 13662794

•

Telefon 0344.801.051 int 117

•

Fax 0244.564711

•

Pagina de internet: www.spfl.ro

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
2.1. Obiectul principal il constituie achizitia unor servicii de transport valori, confom Legii 333/2003 cu
modificarile si completarile ulterioare; aceste servicii sunt cuprinse in Anexa 2 din Legea 98/2018 cu modificarile si
completarile ulterioare.
2.2. Obiectul contractului il constituie prestarea calificata de catre prestator prin personal specializat,

instruit si dotat corespunzator a serviciilor de transport de bunuri și valori, în cuantum sau cu o valoare pana la
concurenta valorii poliţei de asigurare şi insotire a manuitorului valorilor monetare apartinand beneficiarului, cu
autovehicule special amenajate având compartimentul de valori rezistent la efracție, fixat de caroserie și prevăzut
cu încuietori acționate din panoul de control al conducătorului auto si echipaj instruit, conform Legii
nr.333/2003 si a normelor de aplicare a legii.
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2.3. Pentru îndeplinirea contractului, beneficiarul va plati prestatorului numai serviciile care au fost in
mod efectiv prestate.
2.4. In virtutea caracterului confidential al contractului, structura beneficiara va lua la cunostinta numai
de acele clauze care ii sunt in mod direct aplicabile.
2.5. Prestatorul de servicii declara si garanteaza ca detine toate autorizatiile necesare desfasurarii
acestui tip de activitate.
2.6. Serviciile de transport si insotire transport valori monetare care fac obiectul prezentului contract vor
fi prestate ori de cate ori este nevoie, la solicitarea beneficiarului. În zilele de luni, marti, joi si vineri, vor fi
asigurate doua transporturi pe zi lucratoare, însa in cazul in care valoarea care face obiectul serviciului va depăşi
250.000 lei ( valoarea de asigurare a poliţei ) se va presta transport suplimentar. In cursul zilei de miercuri vor fi
asigurate trei transporturi. Lungimea unui transport se incadreaza in limita a 14 kilometri, efectuati in interiorul
orasului Ploiesti.
Traseele de transport vor fi urmatoarele:
1) In fiecare zi de luni pana joi, la ora 11.30 - un traseu de maxim 14 km, in interiorul orasului
Ploiesti;
2) In fiecare zi de vineri, la ora 10.30 - un traseu de maxim 14 km, in interiorul orasului Ploiesti;
3) In fiecare zi de luni, marti si joi, la ora 16.15 - un traseu de maxim 14 km, in interiorul orasului
Ploiesti;
4) In fiecare zi de miercuri, la ora 16.15 - un traseu de maxim 14 km, in interiorul orasului Ploiesti;
5) In fiecare zi de miercuri, la ora 18.15 - un traseu de maxim 14 km, in interiorul orasului Ploiesti;
6) In fiecare zi de vineri, la ora 13.45 - un traseu de maxim 14 km, in interiorul orasului Ploiesti;
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se va incheia pe o perioada de 12 luni, incepand cu data de 01 octombrie 2021.
4. STANDARDE SI GARANTII
4.1. Serviciile prestate in baza prezentului contract vor respecta standardele de securitate prevazute in
legislatia in vigoare.
5. CARACTERUL CONFINDENTIAL
5.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor
detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract.
5.2. Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiv cerute de si pentru contract.
5.3. Prestatorul este direct raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
5.4. Certificarea de catre beneficiar a faptului ca serviciile au fost prestate se face prin semnarea de
confirmare pe documentele emise de prestator.
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5.5. Partile au obligatia respectarii dispozitiilor Regulamentului nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

6. RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI
6.1. Are obligatia de a pune la dispozitia beneficiarului, in functie de programul stabilit, conform HG
301/11.04.2012, cu modificarile si completarile ulterioare, art.57, lit.c: “.. mijloacele de transport blindate,
semiblindate sau special amenajate, insotite cu …agenti ai unei societati specializate de paza si protective,
inarmati cu arme de foc, in conditiile legii”- se solicita o echipa formata din 2 agenti de paza, pregatiti si instruiti
conform specificului activitatii; seful echipei are obligatia de a insoti imputernicitul beneficiarului pe tot parcursul
misiunii mai putin in sediul trezoreriei; pentru aceasta locatie, el va insoti casierul de la autovehicul la intrare, va
astepta reintoarcerea acestuia si de la intrare la autovehicul. Pe tot timpul transportului personalul de insotire nu
va lua contact direct cu masa monetară.
6.2. Are obligatia de a se prezenta la ora si locul specificat sa efectueze transportul in conditii de maxima
siguranta, conform planului de paza, care va constitui anexa la contract;
6.3. Are obligatia de a asigura valorile transportate, la un plafon de minim 250.000 lei printr-o companie de
asigurari, la data intrarii in vigoare a prezentului contract.
6.4. Să asigure autovehiculul echipat corespunzător pentru asigurarea transportului de bunuri şi valori,
conform legislatiei romanesti si europene in vigoare;
6.5. Să prezinte beneficiarului spre avizare, Centralizatorul de plata însotit de procesele verbale de executare
a transporturilor prestate în cursul lunii pentru care intocmeste factura, acesta fiind principalul act justificativ al
activităţii, împreună cu factura de plată;
6.6. La cererea beneficiarului să înlocuiască în timp util agentul a cărui activitate a fost dovedită ca fiind
necorespunzătoare;
6.7. Să comunice zilnic agentului de transport valori (şoferului) traseul autovehiculului; să asigure prezenţa
autovehiculului la locul şi ora stabilite în Planul de pază;
6.8. Prestatorul este obligat să ţină un Registru Operativ de evidenţă în care să fie consemnate evenimentele,
măsurile luate, precum şi dispoziţiile date de Beneficiar.
6.9. Să informeze permanent conducerea beneficiarului despre situaţiile şi aspectele constatate pe timpul
executării serviciului care ar putea constitui premise negative, în vederea îndeplinirii măsurilor care se impun
pentru asigurarea în cât mai bune condiţii a pazei şi securităţii transportului.
6.10. La nevoie solicită ajutor grupei de intervenţie iar dacă situaţia este complicată prin dispecerat solicită
intervenţia poliţiei şi jandarmeriei.

6.11. Prestatorul este raspunzator de siguranta transportului; el este in drept să refuze schimbarea traseului; prin
exceptie in caz fortuit acesta poate fi schimbat numai cu aprobarea conducerii prestatorului.

6.12. Prestatorul va informa beneficiarul in termen de 24 ore despre schimbarea personalului stabilit pentru
transporturile de valori, devenind raspunzator pentru pagubele ce se pot produce in acest interval.
6.13.Comunicarea, cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a
incidentelor periculoase, produse la locurile de munca organizate de prestator, se vor face in conformitate cu
prevederile din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2009, aprobate prin HG 1425/2006, cat si cu
urmatoarele:
a) Accidentul suferit de personalul prestatorului din cauza neasigurarii sau a nerespectarii masurilor de
securitate si sanatate in munca specifice prestatorului, va fi comunicat, cercetat si inregistrat de catre prestator.
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b) Orice accident de munca suferit de personalul beneficiarului, in cazul in care prestatorul nu a luat si
nu a respectat masurile de securitate si sanatate in munca, se va comunica, cerceta si inregistra de catre
prestator.
c) La cercetarea evenimentelor vor participa, dupa caz, delegati ai beneficiarului sau ai prestatorului.
7. RESPONSABILITATILE BENEFICIARULUI
7.1. Beneficiarul are obligatia de a solicita prestarea serviciului de transport si insotire transport valori cu
cel putin 24 ore inainte, daca nu se va specifica altfel in contract.
7.2. Beneficiarul are obligatia sa anunte conducerea prestatorului despre orice nereguli in legatura cu
modul de derulare a contractului.
7.3. Beneficiarul are obligatia de a asigura respectarea standardelor de calitate in organizarea serviciului
propriu si sa asigure fondurile necesare, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
7.4. Beneficiarul trebuie :
• Să plătească integral şi în termenul prevăzut de contract, contravaloarea serviciilor prestate;
• Să colaboreze activ cu prestatorul pentru asigurarea eficienţei activităţii acestuia în realizarea
obligaţiilor contractuale.
• Să asigure condiţiile concrete de desfăşurare a activităţii de pază conform Planului de Pază pe care îl
va întocmi în timp util; să alcătuiască un sistem de pază eficient care să fie în măsură să stopeze orice
încercare de deturnare a transportului; să pună la dispoziţie prestatorului Planul de pază;
• Sa prezinte polita de asigurare de raspundere civila in termen de 5 zile de la semnarea contractului;
Cerinte tehnice obligatorii:
Operatorii economici ofertanti trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte tehnice:
- Sa detina Licenta de functionare conform Legii nr.333/2003 pentru efectuarea serviciilor ofertate,
in termen de valabilitate;
- Sa posede autorizatie pentru detinerea de armament, astfel incat sa raspunda solicitarilor
beneficiarului;
- Sa faca dovada calificarii si atestarii agentilor de securitate conform prevederilor legale;
8. PRECIZARI FINALE
8.1. Tariful ofertat ramane valabil pe toata durata contractului si nu poate fi modificat. Se va oferta
tarif/ per km fara TVA. Anual se vor presta un numar estimat de 6000 km (12 luni x aprox 500 km/luna), iar
solicitarile suplimentare ale beneficiarului trebuie sa se incadreze intr-un numar de 1.000 km pentru 12 luni ( in
cazul aparitiei unui nou traseu, al unei noi locatii sau al asigurarii unui transport suplimentar intr-o zi).
8.2. Criteriul de evaluare este „preţul cel mai scăzut”.
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Operatorul economic cu care se va initia achizitia directa electronica in S.E.A.P ( S.I.C.A.P),
pe www.e-licitatie.ro va prezenta urmatoarele documente:
1. Completare Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti- completare formular nr. 3, in
original.
2. Declaraţii privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164 din LEGEA 98/ 2016 declaratie pe proprie
raspundere –completare formular nr.1 in original.
3. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice – completare formular 2 in original.
4. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Camera de Comert si Industrie
nationala sau teritoriala, in copie / copie legalizata/ copie conform cu originalul, informatiile cuprinse in
aceste certificate sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
5. Certificate constatoare care sa ateste faptul ca societatea nu are datorii la bugetul local si bugetul de stat
in original/ copie legalizata/copie conform cu originalul; la nivelul lunii aprilie 2021.
6. Indeplinirea conditiilor de calitate mediu - declaratie pe proprie raspundere.
7. Prestatorul va respecta Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si normele de
aplicare ale acesteia, Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor – declaratie pe proprie
raspundere.
Pentru atribuirea contractului, criteriul de atribuire este „ pretul cel mai scazut”.
Valoarea estimata a contractului este de 82.200,00 lei fara TVA (respectiv 97.818,00 lei inclusiv TVA).
Ofertele financiare vor fi postate in SEAP http://sicap-prod.e-licitatie.ro , cu denumirea « Servicii
transport valori », cod CPV 79710000-4, pana la data de
28.07.2021 , ora 16.30 si se va oferta tariful
exprimat in lei fara TVA/km, iar la descriere se va mentiona ca operatorul economic presteaza serviciile conform
cerintelor caietului de sarcini nr. 74766 din 24.06.2021 si declara pe proprie raspundere ca detine autorizatiile
necesare prestarii serviciilor de transport valori.

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV
SEF SERVICIU
DRAGOS LEONTE
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FORMULAR NR.3

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice
Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de
ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant /concurent/terţul susţinător, la procedura de…………………….
(se menţionează 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 mă aflu în conflict de interese cu autoritatea contractantă Biblioteca Judeţeană „Octavian
Goga” Cluj.
Legea 98/2016 privind achiziţiile 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;
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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;
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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FORMULAR NR 1

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice

Subsemnatul
___________________________________________,
reprezentant
împuternicit
al
_________________________________________, (denumirea/numele și 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, respectiv nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele
infracţiuni:
a)
constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului
în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b)
infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
c)
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 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.
De asemenea, declar pe propria 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 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 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 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)
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FORMULAR NR.2

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)
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
contractelor
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 sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016
privind achiziţiile publice.
ART. 167
(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acorduluicadru 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;
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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 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.
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(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.
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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