
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   34561 / 06.06.2022 
 

 

In atenţia operatorilor economici interesaţi, 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

 

 

I. Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud.Bacău, 

Cod 601032, telefon 0234.324243, fax 0234.313911/0234.312502, intenţionează sa achizitioneze Servicii de 

sanatate si siguranta pentru organizarea competitiilor sportive Cod CPV: 851430000-3 Servicii de ambulanţă 

(Rev. 2), în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile şi 

completarile ulterioare - Servicii incluse in Anexa 2 din lege. 

 

II. Obiectul achiziţiei: „Servicii de sanatate si siguranta pentru organizarea competitiilor sportiveˮ  Cod 

CPV: 851430000-3 Servicii de ambulanţă (Rev. 2),  

Descriere: 

Servicii de sanatate si siguranta pentru organizare de competitii sportive in conformitate cu prevedirile 

legale in vigoare si care constau in acordarea, in caz de nevoie, de asistenta medicala pe toata perioada de 

desfasurare a evenimentului Cupa “NADIA COMANECI” editia a VIII-a 2022 astfel: in ziua de 9 iunie 2022 ora 

interval orar 13
00

-19
00

, vineri 10.iunie.2022, interval orar 8
00

-20
00

, sau ori de cate ori se solicita de organizator. 

Locul de desfasurare a competitiei - CSM Onesti din str. Perchiului, Nr. 3, Judet Bacau. In acest sens, este nevoie 

de o ambulanta de tip B – cu ambulantier si asistent medical, dotata cu echipamente, medicamente si materiale 

necesare acordariii ingrijirii la nivelul urgentelor medicale, conform tipului de ambulanta. Pentru toata durata de 

desfasurare a evenimentului s-au estimat un numar de maxim 20 ore pentru prestarea serviciilor. 

 

Modalitatea de atribuire: conform Normei interne a Municipiului Onesti privind procedura simplificata 

proprie pentru servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in Anexa nr.2 din 

Legea nr.98/2016 aprobate prin Dispozitia primarului municipiului Onesti nr. 654/25.04.2018 

III. Valoarea estimată: 

Valoarea estimata a achizitiei publice este de 4.200,00 lei fara TVA 

 

Modalitatea de plată: maxim 30 de zile de la primirea facturii, insotita de procesul verbal de receptie 

cantitativa si calitativa a serviciilor 

 

IV. Achiziţia se finalizează prin: comanda ferma 

 

V. Durata de prestare servicii: in ziua de 9 iunie 2022 ora interval orar 13
00

-19
00

, vineri 10.iunie.2022, 

interval orar 8
00

-20
00

, sau ori de cate ori se solicita de organizator, fara a depasi maxim 20 ore. 

 

VI. Locul şi condiţii de prestare a serviciilor: CSM Onesti din str. Perchiului, Nr. 3, judet Bacau. 

 

VII. Documentatia achizitiei publice contine: Scrisoare de intentie achizitie publica, modele de formulare 

Cerintele din prezenta sunt minimale. 

Ofertantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu necesitatea 

autoritatii contractante, stabilita in prezenta documentatie. 

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. 

Limba de redactare a ofertei: limba romana 

Sursa de finanţare: Bugetul Local  

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la termenul limita de depunere oferte 

 

VIII. Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice 

Cadrul legal: 

1. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin  Hotararea Guvernului 

nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Norma interna a Municipiului Onesti privind procedura simplificata proprie pentru servicii care au ca 



obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in Anexa nr.2 din Legea nr. 98/2016 aprobate prin 

Dispozitia primarului municipiului Onesti nr. 654/25.04.2018; 

4. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;   

5. Ordinul nr. 1092/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de 

diferite niveluri în faza prespitalicească;   

6. Ordinul nr. 691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul naţional 

de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii; 

7. Ordinul nr. 545/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor 

de servicii medicale de urgenţă prespitalicească şi a furnizorilor de transport medical; 

8. Ordinul nr. 1519/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de 

servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar 

neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, 

reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică 

judeţene şi a municipiului Bucureşti   

Prezenta enumerare nu are caracter limitativ. 

 

Oferta transmisa autorităţii contractante va cuprinde: 

 

A) Documente ce insotesc oferta: 

Cerinta nr. 1 - Împuternicire scrisa, Formular 5   din sectiunea modele de formulare, prin care 

semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul în procesul achizitiei publice - semnata (in cazul 

in care este altul decat reprezentantul legal al ofertantului).  

Cerinta nr. 2 – Formular 6  din sectiunea modele de formulare - DECLARATIE privind denumirea şi 

datele de identificare  ale ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ terţului susţinător prin 

care se vor comunica datele de identificare ale societăţii (număr de înmatriculare, CUI, cont 

Banca/Trezorerie si banca la care este deschis acesta), precum şi datele de contact (adresă, telefon, 

email, etc) ale persoanei desemnate să implice societatea în relaţiile cu Primaria Municipiului Oneşti. 

Cerinta nr. 3 Formularul 7 - Declaratie GDPR 
 

Condiţii de participare: 

B) DOCUMENTE DE CALIFICARE: 

Criterii de calificare privind situatia personală 

 

Se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime de calificare: 

Cerinţa nr.1- Ofertanţii vor prezenta o declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 58 - 63 din Legea 

nr.98/2016. Se vor prezenta Formularul 1 cu Anexa din secţiunea modele de formulare, semnate. 

 

Criterii de calificare privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime de calificare: 

 

Cerinta nr.1- Se va prezenta Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte 

ca domeniul de activitate principal/secundar corespund cu obiectul serviciilor care urmeaza sa fie achizitionate sau 

alt document echivalent din care rezulta faptul ca ofertantul are dreptul legal sa presteze aceste servicii. Se va 

prezenta in copie lizibila conform cu originalul. Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale/actuale la 

data limita de transmitere a ofertelor.   

Criterii de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala     

Se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime de calificare: 

 
Cerinta nr. 1 –  Autorizatie de functionare vizata la zi, privind practicarea serviciilor de asistenta medicala de 

urgenta si transport medical asistat, emisa de catre Ministerul Sanatatii in copie “conform cu originalul” 

Cerinta nr. 2 – Documente actualizate din care sa rezulte ca autovehiculul/autovehiculele utilizate pe perioada 

competiei sunt omologate la zi ca Ambulanta Tip B, ambulanţa destinată intervenţiei de urgenţă şi transportului 

medical asistat al pacienţilor, cu ambulantier si asistent medical, dotata cu echipamente, medicamente si materiale 

necesare acordariii ingrijirii la nivelul urgentelor medicale, conform tipului de ambulanta. Documentele se vor 

prezenta in copie „conform cu originalul”. 

Cerinta nr. 3 – Ofertantul trebuie sa prezinte Asigurarea de Raspundere Civila a societatii (malpraxis) valabila pe 

perioada de valabilitate a ofertei in copie “conform cu originalul” 

 
C) PROPUNEREA TEHNICA 

Propunerea tehnica va face parte din contractul de achiziţie publica va conţine: 

 

Cerinta nr. 1 Formular 3 – Propunere tehnica din sectiunea modele de formulare, semnat. 



Cerinţa nr. 2  Formularul 4 din secţiunea modele de formulare, continand declaratie privind respectarea 

normelor si obligatiilor relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, semnat. 

Toate documentele propunerii tehnice se vor prezenta semnate şi ştampilate. Modul de prezentare a 

propunerii tehnice este obligatoriu si trebuie sa conţină toate documentele solicitate si in forma solicitata mai sus. 

Nota: Ofertele care nu contin serviciile pentru toate obiectivele si nu respecta, in totalitate, 

caractaeristicile solicitate de autoritatea contractanta vor fi respinse. 

 

D) PROPUNERE FINANCIARĂ 

Propunerea financiara va face parte din documentatia achizitiei publice si va conţine: 

Cerinţa nr. 1 Formularul de oferta – Formular 2   din secţiunea modele de formulare semnat.  

Pretul reprezinta pretul total al ofertei, fiind exprimat in lei fara TVA, valoarea TVA-ului va fi explicitat 

separat si pretul va ramane neschimbat. 

Evaluarea financiara, respectiv încadrarea in art. 137 din Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru 

din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, se va realiza prin compararea propunerilor financiare.  

Documentul propunerii financiare se va prezenta corespunzător, astfel încât acesta sa furnizeze toate 

informaţiile cu privire la preturile si tarifele respective (exprimate în Lei, fara TVA) precum si la alte condiţii 

financiare si comerciale, astfel încât aceasta sa asigure realizarea tuturor solicitărilor prin documentaţia achizitiei 

publice. 

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toata 

perioada de valabilitate. Modul de prezentare a propunerii financiare este obligatoriu si trebuie sa conţină 

toate documentele solicitate si in forma solicitata. 

 

NOTĂ: Pentru ca oferta sa fie conformă si admisibilă trebuie sa îndeplinească toate cerinţele obligatorii prevăzute 

în prezentul anunţ. 

În  cadru l  documentelor achizi t ie i  publ ice ,  în  cazul  în  care au fos t  de fin i te  speci f ica ţi i  

tehnice pr in  indicarea  de l icenţe,  pr ocedee  spec iale,  mărci ,  e tc.  se consideră că  sunt  

înso ţi te  de menţ iunea "sau echivalen t" .  

 

X. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut. In cazul ȋn care doua sau mai multe oferte conţin, în 

cadrul propunerii financiare, acelaşi pret minim, atunci  în vederea  desemnării ofertantului câştigător, se va 

solicita, în scris, respectivilor ofertanţi, intr-un termen rezonabil o noua oferta de pret pentru departajare. 

 

XI. Modul de accesare a documentatiei de atribuire 

 

Intreaga documentatie a achizitiei publice, formata din scrisoare de intentie de achizitie publice, modele de 

formulare precum si alte informatii suplimetare, pot fi accesate pe site-ul www.onesti.ro la secţiunea Informaţii 

publice de interes public - Achiziţii publice prin link-ul http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice. 

 

Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire prin intermediul adresei de e-mail: 

achizitii@onesti.ro pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data limita de depunere a ofertelor. Raspunsurile la 

eventualele solicitari de clarificari se vor posta pe site www.onesti.ro la sectiunea Informatii de interes public - 

Achizitii publice prin accesarea http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice.   

Pentru detalii apelati la telefon: 0234/324243 int.214 - Serviciul Achizitii Publice. 

 

Data limită pentru depunere a ofertei: 08.06.2022 ora 15
00 

Formalităţi ce trebuie îndeplinite în legătură cu transmiterea ofertei: 

Operatorul economic poate transmite oferta autoritatii contractante folosind una din modalitatile:  

1- prin intermediul adresei de e-mail achizitii@onesti.ro.  Documentele ofertei vor fi semnate in original, 

scanate si transmise.  

2 - prin curier catre autoritatea contractanta (Primaria Municipiului Onesti, B-dul Oituz, Nr.17, Onesti, 

judetul Bacau). 

3 - prin depunere direct la Registratura Generala a Primariei Municipiului Onesti, B-dul Oituz Nr.17, 

judeţul Bacău, Cod 601032. 

Program Regis tratura:  07
3 0

-16
0 0

 lun i ,  marţ i ,  miercuri ,   jo i ,   07
3 0

-13
3 0

 v ineri .  

In situatia in care operatorul economic opteaza pentru transmiterea ofertei prin una din modalitatile 

descrise la punctul 2 sau punctul 3 atunci documentele ofertei vor fi introduse in plic/colet exterior, inchis 

corespunzator si netransparent, semnate in original, pe care se vor scrie urmatoarele: 

1.- denumirea si adresa achizitorului (Primaria Municipiului Onesti, B-dul Oituz, Nr.17, Onesti, judetul 

Bacau),  

2.- In  aten ţia  Serviciu l  Achizi ţ i i  Publ ice ,  denumirea achizitiei:  

Servicii de sanatate si siguranta pentru organizarea competitiilor sportive Cod CPV: 851430000-3 

Servicii de ambulanţă (Rev. 2), şi inscripţia "A nu se deschide inainte de data 08.06.2022 ora 15
00

”. 

 

Oferta transmisã/depusã la o altã adresã nu va fi luatã in considerare. Ofertele depuse dupã termenul limitã 

http://www.onesti.ro/
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
mailto:achizitii@onesti.ro
http://www.onesti.ro/
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
mailto:achizitii@onesti.ro


se considerã intarziate si vor fi respinse. 

NOTA:  Ofertele care NU conţin toate informatiile si documentele solicitate de autoritatea contractantã vor fi 

respinse ca neconforme.  

In cazul in care ofertantul selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuza incheierea 

contractului/ onorarea comenzii, va fi selectat/contactat operatorul economic situat pe urmatorul loc, in baza 

criteriului de adjudecare.  

 

Ofertantii au obligatia de a respecta regulile formale de intocmire si depunere a ofertei, reguli 

instituite prin prezenta documentatie a achizitiei publice. 

 

Ofertantii vor fi instiintati cu privire la rezultatul achizitiei.  

 

Se vor comunica datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), 

precum şi datele de contact (adresă, telefon, email, etc) ale persoanei desemnate  să  implice  societatea în relaţiile 

cu Municipiul Oneşti. 

 

În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dvs. pentru prestarea serviciilor 

aferente obiectivului menționat mai sus. 

 

Cu stimă, 
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FORMULARUL  1 

        OPERATORUL ECONOMIC 

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

          (denumirea/numele) 

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

                (adresă) 

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

      (datele de identificare ale societăţii) 

 

 

D E C L A R A Ţ I E  
privind evitarea conflictului de interese 

(art. 58-63 din Legea nr.98/2016)  

 

 

 

1. Subsemnatul/a ...................... .........., în  calitate de  ..................................................... al   
                                                                                                                                                 (calitatea de reprezentare)             

……………………………………………………………………….………...  pentru achizitia de:  
  (denumirea/numele ofertantului  - ofertant/candidat/ofertant/asociat/subcontractant),  

Servicii de sanatate si siguranta pentru organizarea competitiilor sportive 

Cod CPV: 85143000-3 Servicii de ambulanta (Rev. 2) 

 

organizată de MUNICIPIUL ONEŞTI, cunoscând consecinţele penale pentru fals în declaraţii conform Legii 

penale, declar pe proprie răspundere faptul că nu mă aflu într-una din situatiile prevazute de art. 58-63 din legea 

98/2016: 

a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau 
afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de 
supervizare a UAT-Municipiul Onesti; 

b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un 
interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să 
afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 

c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem 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 UAT-Municipiul Onesti 

d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am 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 UAT-Municipiul Onesti 
 
2. Subsemnatul/a...... ...................................  declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă 
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării achizitiei publice pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie publică. 

3. De asemenea, 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, situaţiilor 

şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai UAT-Municipiul Onesti cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

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

Operator economic, 
(semnătura autorizată) 

 

 

 



Anexă a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese 

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

finalizarea serviciilor achizitionate: 

 
Primar, Neghină Victor Laurentţiu 

Viceprimar, Jilcu Adrian 

Administrator public, Obrinteschi Constantin-Nicolae 

Secretarul General al Municipiului, Cons. Jur. Spânu Daniel 

Director Executiv Directia Economico-Financiara, Tărlungeanu Daniel 

Director Directia Cultura, Tenie Ionuţ 

Director Executiv Directia Dezvoltare Locala,  cons. jur. Anghel Irina Elena 

Director Executiv Directia Juridica Cons. Jur. Chiriac Ionuţ Robert 

Director Directia Baze Sportive şi Fond Locativ,  Oprea Manuela Gabriela 

Director Directia Publica de Politie Locala – Nastasiu Lucian 

Director  Directia Administrativa, Mihăila Gheorghe 

Director Administratia Pietei, Bazarului, Oborului şi Parcări, Coman-Roşca Dan-Ionel 

Sef Serviciu Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Arhitect Bruma Cosmin 

Sef Serviciu Financiar, Buget-Contabilitate,  Ciurea Georgeta 

Sef Serviciu Control Fiscal, Copăcel Gelu 

Sef Serviciu Patrimoniu Imobiliar, Cons. Jur. Munteanu Anca  

Sef Serviciu Urmarire si Executare Silita, Buzdugă Floarea 

Sef Serviciu Baze Sportive, Dragomir Florin Gheorghe 

Sef Serviciu Accesare Fonduri si Implementare Proiecte-Livia Bordei 

Sef Serviciu Tehnic Investiţii –  Vȋrnă Mihai 

Sef Serviciu Achizitii Publice-Craciun Mihaela 

Sef Serviciu Administratie Publica-Consilier Juridic Raluca Bejenaru 

Sef Serviciu Resurse Umane, Relatii cu Publicul - Botu Vasilica 

Sef Serviciu Administrativ –Turcu Kheti 

Sef Birou IT&0C-Pletea Bogdan 

Sef Birou Monitorizare, Servicii Publice-Andrusca Liliana 

Sef Birou Resurse Umane-Dochitescu Manuela 

Persoană desemnată Control Financiar Preventiv Propriu,  insp. Costandis Lenuta Cristina, Buzdugă Floarea 

Directia Cultura- Administrator Spiridon Sorin 

Comisia de evaluare:    Presedinte-Serviciul Achizitii Publice Stanciu Daniela Elena 

      Presedinte de rezerva: Serviciul Achizitii Publice Pintilie Nicolae 

Membrii:    Directia Adminsitrativa – Mihaila Gheorghe 

    Biroul IT&C- Taralunga Victor Adrian 

    Serviciul Achizitii Publice- Negoita Marilena 

    Serviciul Accesare Fonduri si Implementare Proiecte- Brinza Luminita 

Membrii de rezerva:    Serviciul Achizitii Publice-Zvinca Daniela 

        Biroul Cadastru si Registru Agricol-Apostu Daniela 

       Serviciul Administrativ-Turcu Kheti 

       Biroul IT&C-Popovici Andreea 

Consilieri locali - Consiliul Local al municipiului Onesti:  Aanei Ileana, Agapi Alexandru, Andronache Nicolae Tudor, Botezatu 

Maria, Bujor Dumitru-Marcel, Cimpoeşu Gheorghe,  Adrian Jitaru, Dobos Sergiu Mihail, Dobrea Costel, Doileţ Jenica, 

Dumitru Mihai, Maxim Miluţă, Moraru Marian-Dorin, Orhean Ionut, Pascu Apavaloaie Elena, Popescu Carmen, Roşca Sorin, 

Sergentu Adrian, Sticlaru Dana-Cerasela, Zarzu Octavian-Ciprian 

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a comenzii ferme, că nu voi angaja sau încheia 

orice alte înţelegeri privind livrarea de produse, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu 

persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse 

în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie 

implicat în procesul de achizitie publica cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procesul de 

achizitie publica a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de 

cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.  

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. Inteleg ca in 

cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind 

falsul in declaratii.                                                    

     Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal 

referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei 

unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru 

altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.» 

Data completării:_____/_____/_____ 

 

Subsemnatul ____________________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să 

semnez 
                            (semnatura autorizată)                      (calitatea de reprezentare) 

oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
            (denumirea/numele operatorului)  
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FORMULARUL 2 

OPERATOR ECONOMIC 
.........................................................  

(denumirea/numele/adresă/datele de identificare ale societăţii/) 
 

 

F O R M U L A R   D E   O F E R T Ă 

  

 

Către:  Municipiul Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, Jud. Bacău 

 

1.     Examinand     documentatia     achizitiei publice,      subsemnatul/a __________________, in 

calitate de ……..………….. al ofertantului _________________________________________,  
                     (calitatea de reprezentare)                                               (denumirea/numele ofertantului) 

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile şi cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa 

prestam serviciile ce au ca obiect: 

Servicii de sanatate si siguranta pentru organizarea competitiilor sportive 

Cod CPV: 85143000-3 Servicii de ambulanta (Rev. 2) 

 

pentru suma de ____________________________ (moneda ofertei), platibilă după recepţia serviciilor,  

                                        (suma in litere şi in cifre) 

formata din: 

 

Nr. 

crt. 
Serviciu 

Pret unitar/ora  

(lei fara TVA) 
Cantitate* Valoare fara TVA 

0 2 3 4 5=3x4 

1 Servicii ambulanta   20 ore estimate  

 

 

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _______________________________  

                                                                                                        (suma in litere şi in cifre) 

 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile mai sus 

mentionate in perioada prevazuta in documentatia de ofertare. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata 

de 30 de zile, ea va ramane obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricand inainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

4. Pana la semnarea contractului/emiterea comenzii ferme, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract 

angajant intre noi. 

5. Precizam ca: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 

marcat in mod clar "alternativa"; 

|x| nu depunem oferta alternativa.  

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 

oferta pe care o puteti primi. 

 

Data completării: ________ / _____ / _____ . 
 

Subsemnatul______ ___________ ___, în calitate de ____________________ , legal autorizat să semnez 
     (semnătura autorizată)                                             (calitatea de reprezentare) 

oferta pentru şi în numele _________________________________________________________________ . 
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FORMULARUL 3 

OPERATORUL ECONOMIC       

                                                                                                     

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

      (denumirea/numele) 

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

     (adresă) 

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

  (datele de identificare ale ofertantului) 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROPUNERE  TEHNICA 

 

Subscrisa................................................................................................................. …………..  

                       (se insereaza numele operatorului economic-ofertant),  

în calitate de ofertant/ terț susținător/ ofertant asociat/ subcontractant pentru achizitia de:  

 

Servicii de sanatate si siguranta pentru organizarea competitiilor sportive 

Cod CPV: 85143000-3 Servicii de ambulanta (Rev. 2) 

 

organizată de MUNICIPIUL ONEŞTI, cunoscând consecinţele penale pentru fals în declaraţii conform 

Legii penale, declar pe proprie răspundere faptul că, ca in situatia in care oferta este declarata 

castigatoare vom respecta cerintele prevazute in documentatia achizitiei publice/comanda de servicii de 

sanatate si siguranta pentru organizare competitie sportiva – Cupa “NADIA COMANECI” editia a VIII-a 

2022, pe toata perioada de derulare a acesteia.  
 

 

 

 

 

 

 

Data completării: ________ / _____ / _____ . 

 

Subsemnatul______ ___________ ___, în calitate de ____________________ , legal autorizat să semnez 

     (semnătura autorizată)                                             (calitatea de reprezentare) 

oferta pentru şi în numele _________________________________________________________________ .       

                                                      (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL 4 

 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                            

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

                  (denumirea/numele) 

  

 

 

 

DECLARATIE     

 

 

 

Subsemnata/ul .....................................................................……. reprezentant legal al 

................................................................... (denumire ofertant), declar pe proprie raspundere ca ne 

angajam ca pe parcursul indeplinirii contractului/comenzii ferme de prestare a  

serviciilor de sanatate si siguranta pentru organizarea competitiilor sportive,  

 

sa respectam obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca care sunt in 

vigoare la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, 

conventiile si acordurile internationale în aceste domenii si care trebuie respectate pe perioada derularii 

competiei. 

 

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile 

relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca care sunt in vigoare la nivelul Uniunii 

Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile 

internationale în aceste domenii si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului/comenzii 

ferme si am inclus in pretul de oferta costul pentru indeplinirea acestor obligatii. 

 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

 

 

 
            Data completării:_____/_____/_____ 

 

Subsemnatul___________________, în calitate de ____________________________, legal autorizat să semnez 

                         (semnatura autorizată)                 (calitatea de reprezentare) 

oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 

                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL  5 

 

OPERATORUL ECONOMIC                                                           (se completeaza numai daca e cazul) 

 

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

                  (denumirea/numele) 

 

 

 

 

IMPUTERNICIRE 

 

 

  

Operatorul economic .................................................................................................................,  

                                                             (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 

reprezentat legal prin ..........................................................................................., în calitate de 

...........................................................,  împuternicește pe Dnul/Dna  

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 (nume/ prenume/ A.I./ Seria/ nr./ Eliberat la…/ de…). 

 sa ne reprezinte in vederea  depunerii documentatiei ofertei, si va avea dreptul sa semneze  oferta si 

Contractul (daca e cazul) si documentele aferente pe parcursul derulării achizitiei: 

 

Servicii de sanatate si siguranta pentru organizarea competitiilor sportive 

Cod CPV: 85143000-3 Servicii de ambulanta (Rev. 2) 

 

organizata de autoritatea contractanta UAT – Municipiul Onesti si la care se ataseaza documentul de 

identitate al imputernicitului. 

Prin prezenta imputernicitul este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire 

la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procesul de achizitie publica. Inteleg ca, in cazul in 

care, aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei 

penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a autoritatii contractante referitoare la 

excluderea din procesul de atribuire a contractului de achizitie publica. 

 

Denumire mandantului 

………………………………………. 

reprezentant legal prin  

…………………………………………..                                                      

…………………………………………….                                          

……………………………………………….. 

       (numele si prenumele)                                                 ( numele si prenumele persoanei imputernicite) 

 

avand functia  de 

………………………………………….                                                    

 

…………………………………………                                                             

……………………………………… 

(semnatura autorizata si stampila)                                                   (semnatura persoanei imputernicite) 

 

 

 

Data …………………………….. 
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FORMULARUL 6 

 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                

 

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

                  (denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE 

privind denumirea şi datele de identificare ale ofertantului 

/ofertantului asociat/subcontractantului/terţului susţinător 

 

 Operatorul economic.................................................................................................................,  

                                                   (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 

reprezentat legal prin ..........................................................................................., în calitate de 

..........................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 

procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, denumirea şi datele de identificare ale 

participanţilor în cadrul ofertei depusă de sus numita la  procedura de atribuire a contractului de servicii:  

Servicii de sanatate si siguranta pentru organizarea competitiilor sportive 

Cod CPV: 85143000-3 Servicii de ambulanta (Rev. 2) 

 

DENUMIRE 

OPERATOR 

ADRESĂ, 

TELEFON, 

FAX, 

EMAIL 

NR. 

ÎNREGISTRARE 

IN REGISTRUL 

COMERŢULUI, 

COD UNIC DE 

INREGISTRARE 

FISCALA 

CALITATEA DE 

PARTICIPANT LA 

ACHIZITIA 

PUBLICA 

Cont (cod IBAN), 

deschis la 

banca/trezoreria cu 

respectarea Art. 6 

OUG 146/2002
* 

    

 

 

 

_____________ 
*
 Art. 6 din OUG 146/2002 – “Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare, au obligaţia să vireze 

sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate 
în conturile operatorilor economici beneficiari, deschise la unităţile trezoreriei statului în a căror 
rază aceştia sunt înregistraţi fiscal, aplicate prin Normele metodologice de aplicare  a OUG 146/2003 
aprobata si modificata prin Legea 201/2003 -6.1.1. Prin operator economic, în înţelesul art. 6 din ordonanţa de 

urgenţă, se înţelege: regii autonome, societăţi sau companii naţionale şi societăţi comerciale persoane juridice 

înregistrate fiscal în România, inclusiv filiale, sucursale sau celelalte sedii secundare ale acestora.” 

 

Nota: Se vor mentiona toti operatorii economici si calitatea lor de participanti la procedura (ofertant/ ofertant 

asociat/ tert sustinator/ subcontractant). In cazul asocierii se va preciza cine este liderul asocierii. Se vor preciza 

pentru fiecare (ofertant/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant) datele de identificare. 

 

 

 
Data completării:_____/_____/_____. 

 

Subsemnatul______________________, în calitate de _________________________, legal autorizat să semnez 

                       (semnatura autorizată)       (calitatea de reprezentare) 

oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 

                                                          (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 

act:39586%2022638597
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FORMULARUL 7 – Declaratie GDPR 

 
 
 

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
 
 

Subsemnat(ul)/a ………………………………………… reprezentant legal al 

…………………………………………., participant la achizitia directa avand ca obiect 

 

„Servicii de sanatate si siguranta pentru organizarea competitiilor sportive” 

Cod CPV: 85143000-3 Servicii de ambulanta (Rev. 2) 
 

declar pe propria raspundere: 

 Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate cu cerințele 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și a 

dispozițiilor legale în vigoare, Primăria Onesti are statutul de operator de date cu caracter personal.  

Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de 

subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică  precum și în executarea unui eventual 

contract, sunt prelucrate de Primăria Municipiului Onesti, cu respectarea tuturor prevederilor 

Regulamentului European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor date îl reprezintă acela de a fi utilizate 

doar și numai în desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în executarea contractului (în 

cazul în care acesta va fi încheiat cu dumneavoastră). 

Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor 

date cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă 

după sine respingerea ofertei. 

În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenţie şi 

de opoziţie  privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul  U.E. 

nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei. 

Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul în mod liber și 

neechivoc, la prelucrarea  datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter personal, în 

vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului. 
 

 

 

            Data completării:_____/_____/_____ 

 

Subsemnatul____________________________, în calitate de _________________, legal autorizat să semnez  

                       (semnatura autorizată)                       (calitatea de reprezentare) 

oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 

                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


