
 

 

Nr. 2.218 din 16.03.2022 

 

ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ 
 
 

Autoritate contractantă: COMUNA IVEȘTI(Consiliul Local  IVEȘTI); 

Adresa postala: COMUNA  IVEȘTI, JUDETUL GALAȚI , Localitatea:  IVEȘTI , Cod postal: 807170, 
Romania , Punct(e) de contact: PRIMĂRIA COMUNEI  IVEȘTI, Strada: Gen.Er.Grigorescu, nr. 451, 
Tel./Fax +40 236866004/+ 40 236833726, Email: ivesti@gl.e-adm.ro; Detalii anunt Tip anunt : 
achiziție directă; 

Tip contract : de achiziție publică mixtă ; 

Denumirea achizitie: ”DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA  
IVEȘTI, JUDETUL GALAȚI‖; 
CPV: 50232100 - Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2 ); 

Descrierea contractului: Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, se va 
desfasura pentru urmatoarele activitati pe teritoriul comunei  IVEȘTI: 

Servicii de întreținere și mentenanță  a sistemului de iluminat public, constând în activități de 
supraveghere și control curent al instalațiilor, lucrări de întreținere periodică,  reparații curente 
planificate sau accidentale, necesare pentru asigurarea funcționării continue a serviciului; 

Servicii de montare/demontare iluminat festiv; 

Costurile materialelor  necesare asigurării funcționării în condiții corespunzătoare a iluminatului 
public. 

Valoarea estimata fara TVA: 135.060 RON fără TVA, pentru o perioadă de 12 luni; 

Conditii contract: Conform documentatiei pusă la dispozitie de autoritatea contractanta la       sediul 
Primăriei (formulare, caiet de sarcini, studiu de oportunitate); 
Condiții de participare : Operatorii economici interesati isi pot depune ofertele la sediul Autorității 
contractante până la data de 23.03.2022, ora 16:00 . 
Modalitatea de desfășurare : on-line (accesarea catalogului electronic). 

Criterii adjudecare: ”Prețul cel mai scăzut”. 
 

Întocmit, 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  GALAŢI 
COMUNA IVEȘTI 

 
Iveşti, strada Gen. Eremia Grigorescu nr. 451, cod 807170 

Tel : 0236 866004 ; Fax : 0236 833726 ; E-mail ivesti@gl.e-adm.ro 

mailto:ivesti@gl.e-adm.ro
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FIȘA DE DATE 
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta 
I.1)  Denumire si adrese 

COMUNA  IVEȘTI 
              Cod de identificare fiscala: 3601986;  
              Adresa: Strada: Gen.Er.Grigorescu, nr. 451; 

Localitate: Sat  IVEȘTI, 
Comuna  IVEȘTI; Cod 
Postal: 807170; 
Tara: Romania; 

Adresa de e-mail: ivesti@gl.eadm.ro  

 Nr de telefon/ Fax: +40 236866004/+ 40236833726; 
               Persoana de contact: Băraru Oana -Giorgiana; 

I.1)Achizitie comuna 

Contractul implica o achizitie comuna: Nu 

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu 

I.2)Comunicare 

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si 
gratuit la sediul primăriei; Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita 
de depunere a ofertelor/candidaturilor : 3 zile Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa 
mentionata mai sus. 

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:Primaria Comunei  IVEȘTI; 

Cod de identificare fiscala: : 3601986, adresa: Strada Gen.Er.Grigorescu, nr. 451, localitate: Sat  
IVEȘTI, Comuna  IVEȘTI, Cod Postal:807170, Tara: Romania; adresa de e-mail: ivesti@gl.e-
adm.ro; nr de telefon/ Fax: +40 236866004/+ 40 236833726; 
I.3)Tipul autoritatii contractante:  Autoritate locală 

I.4)Activitate principala :Servicii generale ale administratiilor publice 

       Sectiunea II Obiectul contractului 

II.1Obiectul achizitiei 

II.1.1Titlu:” DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA  
IVEȘTI, JUDETUL GALAȚI”  
II.1.2 Cod CPV Principal: 50232100 -1  Servicii de intretinere a iluminatului public  (Rev.2)     

                            CPV Secundare:  
                                                          45316100-6- Instalare de echipament de iluminare exterioara(Rev.2) 
                                                          45451100-4 -Lucrari ornamentale(Rev.2) 
                                                          50232110-4 -Reconditionarea instalatiilor de iluminare publica (Rev.2) 
                                                          31681410-0 – materiale electrice (Rev 2)                       
                                                          31522000-1 - ghirlande luminoase pentru pomi de Crăciun (Rev 2). 

II.1.3Tip de contract: servicii. 

II.1.4Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor :  Obiectul contractului 
”DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA  IVEȘTI, 
JUDETUL GALAȚI”,  îl constituie delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în COMUNA 
IVEȘTI și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic 
și social general desfășurate la nivelul unității administrativ- teritoriale sub conducerea, 
coordonarea și responsabilitatea Comunei  IVEȘTI în scopul asigurării iluminatului public în 
COMUNA  IVEȘTI, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura 
tehnico-edilitară aferentă acestuia, în conformitate cu Regulamentul serviciului de iluminat public 
și a Caietului de sarcini specific. 

Serviciul de iluminat public cuprinde: 

-iluminatul stradal-rutier; 

-iluminatul stradal-pietonal; 

-iluminatul arhitectural; 

mailto:ivesti@gl.eadm.ro
mailto:ivesti@gl.e-adm.ro
mailto:ivesti@gl.e-adm.ro
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-iluminatul ornamental; 

-iluminatul ornamental-festiv. 

II.1.5) Valoarea totala estimata: 

            Valoarea estimată fara T.V.A. este de 135.060 RON pentru un contract de 12 de luni,  

            Aceste valori estimate unitare maxime cat si valoarea estimata totala a contractului de 
achiziția directă nu pot fi depasite. Oferta care va depasi este neconformă. 

            Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 
ofertelor/candidaturilor: 1 Autoritatea contractanta va raspunde in mod cIar si complet tuturor 
solicitarilor de clarificari/informatiiIor suplimentare cu maxim 24 ore inainte de termenul stabilit 
pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare. 

II.1.6)Impartire in loturi: Nu 

II.2Descriere 

II.2.2Coduri CPV secundare> 
45316100-6 Instalare de echipament de iluminare exterioara(Rev.2)  
45451100-4 Lucrari ornamentale(Rev.2) 
50232110-4 Reconditionarea instalatiilor de iluminare publica (Rev.2) 
31681410-0 – materiale electrice (Rev 2) 
31522000-1 - ghirlande luminoase pentru pomi de Crăciun (Rev 2) 

II.2.3Locul de executare: Locul principal de executare: COMUNA  IVEȘTI 
II.2.4Descrierea achizitiei publice 

Obiectul achiziției publice este Delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public din COMUNA  
IVEȘTI, care presupune activități de întreținerea și menținerea in funcțiune a sistemului de iluminat 
public conform Caietului de sarcini; 
Durata contractului de achiziție publică este de 1 an, contractul fiind finantat de la bugetul local. 
Detaliile tehnice se regasesc in cadrul caietului de sarcini atasat. 
 

II.2.5Criterii de atribuire 

  Pretul cel mai scazut 

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii 

Durata in luni: 12; 
Durata in zile : -  
II.2.10Informatii privind variantele:Vor fi acceptate variante: Nu 

II.2.11Informatii privind optiunile :Optiuni: Nu 

II.2.12Informatii privind cataloagele electronice : Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de 
cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu 

II.2.13Informatii despre fondurile Uniunii Europene 

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu 

II.3Ajustarea pretului contractului 

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda : Pe parcursul derularii contractului de delegare, 
pretul poate fi ajustat in conditiile prevazute de Ordinul 77/2007 emis de ANRSC, cu modificarile si 
completarile ulterioare, respectiv: 
a)la modificarea majora a costurilor, determinate de realizarea modernizarii sistemului de iluminat 
public; 
b)la modificarile determinate de prevederile legislative care conduc la cresterea cheltuielilor 
materiale, a cheltuielilor cu protectia mediului si a cheltuielilor de Securitate sanatate a muncii. 
Tariful initial al prestarii serviciului de iluminat public prevazut in contractul de achiziție publică, se 
va actualiza, la solicitarea concesionarului, in baza justificarilor prevazute de Ordinul 77/2007 
ANRSC, utilizandu-se formula de actualizare urmatoare: 

V1=Vo+ Δv=, unde: 
V1- valoarea ajustata a activitatilor specifice 
serviciului de iluminat public; 
 Vo- valoarea actuala a activitatilor specifice 
serviciului de iluminat public; 
Δv= -cresterea valorii aferente activitatilor specifice serviciului de 
iluminat public; Δv=(Δct+Δct x r%), unde: 
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Δct - cresterea cheltuielilor totale ca urmare a ajustarilor 
intervenite in costuri; r%- cota de profit. 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice 

III.1) CONDITII DE PARTICIPARE: 

III.1.1.a)Situatia personala a candidatului sau ofertantului 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 

Motive de excludere: 

Cerința 1: 
Declarația  privind evitarea conflictului de interese ( art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind 

achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.) Modalitatea prin care poate fi 

demonstrata îndeplinirea cerinței: - se va completa formularul corespunzător care se regasește la 

sectiunea formulare, de către operatorii economici participanți la achiziția directă de atribuire 

(ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu informațiile aferente situației lor. art. 59 si 60 din 

Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare , va fi completata si 

depusa de toti participantii la achiziția directă odata cu depunerea ofertei. 

Declarațiile privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art.164, 165 și art. 167 din Legea 98/2016 
privind achizițiile publice , cu modificările și completările ulterioare. 
 

Cerinta 2: 

1. Certificate fiscale/de atestare fiscala emise de organisme abilitate de lege in acest sens, 
privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul 
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării: 

a)Persoanele juridice romane vor prezenta: 

1. - Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor 
locale si alte venituri ale bugetului local - formular tip emis de organismele competente privind 
indeplinirea obligatiilor de plata; 
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si 
contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) - 
formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata. 
b) Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea 
indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere 
fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit, in conformitate 
cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor 
catre bugetul de stat si bugetul local. 
Pentru ofertantii rezidenti in alte tari documentele vor fi prezentate in copie legalizata/ copie lizibila 
cu mentiunea ―conform cu originalul‖, insotite de traducerea autorizata in limba romana. 

2. Alte documente edificatoare, după caz. 

Nota: Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre 
bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia celor care se includ in situatiile 
prevazute de art. 80 alin.(5). 
III.1.1.b)Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 

Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat) ce depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma 
de înregistrare în conditiile legii din care sa reiasa ca este legal constituit, ca nu se afla în 
niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de 
a realiza activitatile care fac obiectul contractului. 

Modalitatea de îndeplinire: 

A.Persoane juridice/fizice române 
Operatorii economici participanti la achiziția directă vor prezenta urmatoarele documente 
justificative, respectiv:  

a) - Certificatul Constatator emis de Registrul Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, va 
fi prezentat de catre operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar la 
solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, din care sa rezulte: 

b)Obiectul de activitate al ofertantului: 
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Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis 
de ONRC. 

 

c)Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data 
prezentarii acestuia. 

a.Certificatul constatator va fi prezentat de catre operatorul economic in original sau în copie. 

b. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta acest document pentru partea din contract 
pe care o realizeaza. 

B.Persoane juridice/fizice straine 

Operatorii economici participanti la achiziția directă vor prezenta ca document justificativ un 
document echivalent emis în tara de rezidenta (în limba în care a fost emis, însotit de traducerea în 
limba româna). Autoritatea Contractanta doreste, prin stabilirea acestei conditii, sa selecteze acei 
ofertanti care desfasoara activitate in mod legal (conform legislatiei in vigoare), intr-o forma 
economica recunoscuta de legislatia statului in care acesta functioneaza. Existenta obiectului de 
activitate, certifica faptul ca potentialul ofertant isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia  
comerciala. 

Ofertanții vor face dovada desfăşurării activităţii pe baza licenţelor eliberate de autorităţile de 

reglementare competente: ANRE, Certificari: ISO 9001, ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 27000; 

A.N.R.S.C. pentru serviciul de iluminat public și Atestate, conform Ordin ANRE nr.134/2021 privind 

aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi 

verifică instalaţii electrice 

 : 
- tip C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 
kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie 
tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor 

de înaltă tensiune; 

-tip C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 
kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie 
tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune. 
Operatorul se obliga ca, in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare, sa obtina, in termen 
de 90 zile de la data semnarii contratului de delegare a gestiunii, licenta ANRSC, pentru 
activitatile specifice serviciului de iluminat public care fac obiectul contractului. 
 Operatorul trebuie să dispună de un dispecerat (număr de telefon activ), situat oriunde 
pe teritoriul Romaniei, in cadrul caruia sa asigure preluarea permanenta (24h pe zi, inclusiv in 
sarbatorile legale), atat telefonic cat si prin e-mail, a sesizarilor privind defectiunile aparute in 
Sistemul de Iluminat Public. Pentru preluarea reclamatiilor si a sesizarilor, prestatorul va aloca un 
număr  de telefon si o adresa de email. 
Operatorul este obligat sa dispuna in permanenta (24h pe zi, inclusiv in sarbatorile legale) de o 
echipa de interventii localizata pe o raza teritorială de 50 km. Interventia la sesizari se face in max. 
24 h iar remedierea defectelor in maxim 48 de h. In situatiile in care remedierea necesita mai mult 
timp din motive independente de vointa operatorului (acorduri, avize, interventii comune cu alte 
entitati), operatorul este obligat sa anunte autoritatea concedenta explicand motivul si comunicand 
termenul de remediere. 

 Ofertantul va trebui să dețină personal de specialitate angajat pe perioada nedeterminată 
sau cu contract de colaborare pentru acest proiect, după cum urmează: 

1 responsabil tehnic cu execuția (RTE) - atestat în domeniul electric, conform Ordin 
ANRE nr. 11/2003; 

1 responsabil sau contract cu o firmă care asigură protecția și securitatea muncii 
conform Ordin ANRE nr. 45/2016. 

 Lista cu utilaje și echipamente: Operatorul trebuie sa prezinte lista utilajelor si echipamentelor 

tehnologice, inclusiv dotarile de dispune, pentru indeplinirea corespunzatoare a serviciului de intretinere a 

sistemului de iluminat public. Operatorul trebuie sa aiba in dotare minim urmatoarele utilaje pe are le va 

prezenta odată cu oferta în vederee îndeplinirii obligațiilor contractuale. 
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III.1.2) Capacitatea economica si financiara: NU 

III.1.3.a)Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Cerinta 1- lista principalelor lucrari efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 
3 ani, calculati prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca a 
executat lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri (De exemplu: Instalare de 
echipament de iluminare exterioară, modernizare si/sau extindere in domeniul sistemului de iluminat 
public, mentenanța sistemului de iluminat prin asigurarea garanției de bună execuție sau 
similar/superior din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii ), in valoare cumulata de cel putin 
135.060 lei fara TVA, in cadrul a maximum 3 contracte, cu indicarea valorilor, datelor şi a 
beneficiarilor publici sau privati, perioada si locul prestarii serviciilor. Prin lucrări similare cu cele ale 
prezentei proceduri se înţelege: modernizare, extindere a sistemului public cu aparate  de iluminat. 
In cazul unei asocieri, dovada executiei de lucrari similare in valoare de cel putin 135.060 lei fara 
TVA, va fi indeplinita prin cumul. 
Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui / unor tert / terti în ceea ce priveste 
îndeplinirea criteriilor referitoare la criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de 
natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul / tertii respectiv / respectivi.  
În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la achiziția directă de atribuire, 
îndeplinirea criteriilor privind    capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în 
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să 
răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. 

Modalitatea de indeplinire: 

Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare, in copie cu mentiunea ,,conform cu 
originalul", certificate/documente/contracte emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre 
clientul privat beneficiar. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul contractului, tipul 
lucrarilor executate, perioada de derulare a contractului, infrastructura operata si capacitatile 
aferente, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, valoarea contractului. 

III.1.3.b)Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului 
 

Cerinta nr. 1 

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, 
pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. 
Documentele privind standardele de asigurare a calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator in 
favoarea ofertantului. Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie îndeplinita 
de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. In cazul in care se 
poate demonstra ca un operator economic nu a avut acces la un certificat ori nu are posibilitatea 
obtinerii in termenul stabilit, din motive care nu ii sunt imputabile, autoritatea contractanta va 
accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in 
care probele/dovezile rezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei 
mediului, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractanta. 
Modalitatea de indeplinire: 

Documentele justificative, respectiv certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma 
indeplinirea cerintei, si anume Certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau 
alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al managementului calitatii 
(pentru cazurile specifice prevazute de lege). Ofertantul castigator trebuie sa ia toate masurile 
necesare pentru ca certificatul sa-si pastreze valabilitatea pe toată perioada de derulare a 
contractului. In cazul unei asocieri cerinta va fi indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru 
partea din contract pe care o realizeaza. 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate. 

Cerinta nr. 2 

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de Management al Mediului conform SR 
EN ISO 14001 sau echivalent pentru servicii ce fac obiectul contractului. In cazul depunerii unei 
oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente pentru partea de 
contract pe care o realizeaza. Autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente cu cele 
solicitate emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre. In cazul in 
care se poate demonstra ca un operator economic nu a avut acces la un certificat ori nu are 
posibilitatea obtinerii in termenul stabilit, din motive care nu ii sunt imputabile, autoritatea 
contractanta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, 
in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al 
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protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractanta. Documentele privind 
standardele de management al mediului nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea 
ofertantului. 
Modalitatea de indeplinire: 

Documentele justificative, respectiv certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma 
indeplinirea cerintei, si anume Certificat/e valabile emise de organsime de certificare acreditate sau 
alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al managementului calitatii. 
Ofertantul castigator trebuie sa ia toate masurile necesare pentru ca certificatul sa-si pastreze 
valabilitatea pe toata perioada de derulare a contractului. In cazul unei asocieri cerinta va fi 
indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate: Nu 

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate: Nu 

III.1.6.a) Garantie de participare: NU 

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie 
contractul: 

Asociere conform art. 186 din Legea nr.98/2016- Legea privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

III.1.9) Legislatia aplicabila: 

Legea nr.98/2016- Legea privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice 

Legea nr.230/2006 a Serviciului de Iluminat Public; 

Legea nr.512006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata; 

Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale; 

Ordin ANRSC nr. 77/2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a valorii activităţilor Serviciului de Iluminat Public; 
Ordin ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al Serviciului de Iluminat 
Public; 

Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică; 

H.G.  nr.745/2007  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  acordarea  licenţelor  în  
domeniul  serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
Ordinul nr.87 /2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al Serviciului de Iluminat Public; 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată; 

OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 

Hotărârea nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Directiva 2012/27/UE/2012 a Parlamentului European şi al Consiliului privind eficienţa  energetică  
de  modificare  a  Directivelor  2009/125/CE/2010/30/UE  şi  de  abrogare  a directivelor 
2004/8/CE şi 2006/32; 
Ordinul Nr. 5/2007 pentru aprobarea Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii sistemului 
de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea Serviciului de Iluminat Public. 

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT: 

III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu 

III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale: Nu 

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului: 

Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea 
contractului: Nu 

Sectiunea IV Achiziția directă 

IV.1Descriere 
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IV.1.1Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare: 

IV.1.1.b) Tipul Procedurii: Cumpărare direct- online 

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica 

Se va organiza o licitatie electronica: Nu 

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP) 

Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu 

IV.2Informatii administrative 

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: Romana 

Moneda in care se transmite oferta financiara: RON 

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 

30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) 

IV.4Prezentarea ofertei 

IV.5Modul de prezentare al ofertei privind partea tehnică 

1. Ofertantii vor intocmi oferta  intr-o maniera organizata, astfel incat aceasta sa asigure 
posibilitatea verificarii in mod facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile prevazute in Caietul 
de Sarcini, respectiv cu cele prevazute in Cadrul Instructiunilor catre ofertanti (Fisa de date) si a 
documentelor anexate la acesta, care fac parte integranta din documentatia de atribuire. 
Oferta prezentata de ofertant va trebui sa demonstreze corespondenta cu specificatiile Caietului de 
sarcini. Ofertantul isi va prezenta conceptia proprie privind modalitatea de organizare si functionare 
a serviciului, personalul atestat, utilajele din dotare folosite, modul de lucru, activitatile si sarcinile 
concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului de achiziție 
publică, precum si orice alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare 
a ofertei  si pentru demonstrarea corespondentei acesteia cu cerintele Caietului de sarcini. 

2. Oferta  impreuna cu celelalte documente aferente acesteia  se vor depune la adresa 
specificata în anunțul de achiziție publică . Orice oferta care „nu satisface în mod corespunzator 
cerintele caietului de sarcini” va fi declarata neconforma. Ofertele care sunt nesustenabile care nu 
pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic, si a resurselor prevazute in oferta, de 
natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme. 
3. Se vor prezenta declaratii pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor de mediu, 
social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului; 
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si care se refera la 
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la 
Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informatii 
privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot 
obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: 
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. În cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata 
de fiecare asociat. În cazul unor subcontractanti propusi, fiecare subcontractant va prezenta 
aceasta declaratie. 
4. Contractul acceptat de catre ofertant in forma propusa va face parte tot din propunerea 
tehnica. Eventualele amendamente cu privire la prevederile conditiilor contractuale obligatorii se 
vor formula in scris si vor fi inaintate autoritatii contractante numai in timpul perioadei de clarificari, 
iar amendamentele la clauzele specifice pot fi depuse pana la data si ora limita stabilita pentru 
depunerea ofertelor. 
5. Indicarea motivata a informatiilor din ofertă care sunt confidentiale, clasificate sau sunt 
protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile, potrivit prevederilor 
art.123 din H.G. nr.395/2016. Partea din ofertă considerata confidentiala va fi prezentata intr-un 
document separat continand aceasta mentiune. În cazul in care nu sunt prezentate aceste 
informatii, oferta va fi considerata ca document public in sensul Legii nr.544/2001 privind liberul 
acces la informatiile de interes public. 
6. Personalul de specialitate minim, asa cum este solicitat in caietul de sarcini, cu declaratie de 
disponibilitate, atestat (dupa caz), legitimatie eliberata de ANRE, valabile la data limita pentru 
depunerea ofertelor, in copie legalizata sau copie lizibila. 
7. Informatii referitoare la utilaje, instalatii, aparate, echipamente tehnice de care poate 
dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, care sa cuprinda 
cel putin dotarile minime asa cum sunt solicitate in Caietul de sarcini 
(ce poate fi prezentata sub diverse forme: in proprietate/închiriere/alte forme de deținere/angajament 

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie
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de punere la dispoziție). 
Oferta va fi insotita de urmatoarele declaratii: Declaratie privind respectarea reglementarilor 

din domeniul mediului si protectiei mediului, Declaratie privind respectarea reglementarilor 
din domeniul social si al relatiilor de munca, Declaratie cuprinzand informatiile considerate 
confidentiale. 
8. Timpul de interventie la solicitarile de urgenta. 

Conform cerintelor caietului de sarcini timpul de interventie la solicitarile de urgenta nu poate fi mai 
mare de 24 ore de la comanda telefonică. 

Nota: Cerintele impuse in caietul de sarcini sunt considerate cerinte minimale, nerespectarea 
acestora ducand la respingerea ofertei. 
Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si 
a resurselor prevazute în oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de 
sarcini, vor fi respinse ca neconforme. 
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata în privinta documentelor ofertei, în raport 
cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document 
aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea 
acestuia în forma solicitata poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma. 
La întocmirea propunerii tehnice se va avea in vedere de toate prevederile caietului de sarcini, 
inclusiv anexe. 

Ofertanților li se recomandă o vizită pe teren, pe cont propriu, cu înștiințarea delegatarului, ocazie 
cu care își vor culege toate informațiile necesare întocmirii ofertei tehnice și financiare. 
IV.5.2Modul de prezentare al oferte ce cuprinte parte economică 

      NOTA 1:  
Oferta trebuie să furnizeze toate informațiile cu privire la cost și să respecte în totalitate cerințele 
prevăzute în BORDEROU cu valorile activităţilor de întreţinere/reparaţii/menţinere ale sistemului de 
iluminat pentru menţinerea în parametrii proiectaţi ai sistemului de iluminat public și conform art. 10 
din ORDIN nr. 77/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Oferta  se va exprima în lei și se va transmite la sediul autoritatii contractante, pana la dat și ora 
limita de depunere a ofertelor. 
Oferta , va cuprinde prețul total şi va fi exprimata in lei, fara TVA, cu 2 zecimale. 

Oferta  va contine prețul unitar și pretul total cumulat al tuturor activităților/operațiunilor ofertate, 
exprimat în lei fără TVA, și va include toate cheltuielile necesare îndeplinirii tuturor obligațiilor 
contractuale. 
Oferta  va contine prețul unitar și pretul total cumulat al tuturor activităților/ operațiunilor ofertate, 
exprimat în lei fără TVA, și va include toate cheltuielile necesare îndeplinirii tuturor obligațiilor 
contractuale. Se vor completa următoarele formulare(din Modele formulare). 
Anexa ofertă. 
Notă 2: Oferta  are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de 
valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertanți. Cu excepția erorilor 
aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 133 alin. (10) din la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi 
permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale ofertei financiare. Prin erori aritmetice în sensul 
acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele situații: 
a) în cazul unei discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare prețul 
unitar, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător; 
b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi luată în considerare valoarea 
exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. 
Notă 3: În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în 
cifre cu cel mult două zecimale. 
Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate 
de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin 
dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între 
părțile contractante. 
Notă 4: Intră în obligația ofertanților să demonstreze, la prima cerere scrisă a comisiei de evaluare, 
faptul că au prevăzut în cadrul ofertei resurse financiare suficiente pentru a realiza toate activitățile 
ce trebuie întreprinse de aceștia pentru a-și îndeplini în mocorespunzător obligațiile în cadrul 
contractului. 
Data pentru care se determina echivalenta leu/alta valuta a ofertei,daca este cazul, este cursul 
leu/alta valuta comunicat de BNR din data aparitiei Anuntului de achiziție publică pe site-ul 
Primăriei. 
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Oferta  va fi numerotată și va fi însoţită de un opis aldocumentelor solicitate. Lipsa parții finaciare din 
ofertă echivalează cu lipsa ofertei. 
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de 
valabilitate si trebuie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre persoana 
împuternicita legal de catre acesta. Ofertantul va elabora partea financiară din ofertă, astfel incat 
aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pretul ofertat. 
IV.5.3Modul de prezentare al ofertei 

Ofertantul elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile prezentei fișe de date si indica în 
cuprinsul acesteia care informatii din ofertă, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate 
intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. 
Adresa la care se depune oferta: Primăria COMUNEI  IVEȘTI, str. Gen.Er.Grigorescu, nr.451, 
județul Galați – Birou Registratură. 

Numarul de exemplare: un original, se va marca corespunzator plicul cu original și unul în format 
electronic (poate fi transmis și  prin email-ul : ivesti@gl.e-adm.ro. 
Oferta se va depune intr-un colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „ A 
nu se deschide inainte de data 24.03.2022, ora 14:00, conform Anuntului de achiziție publică 
pentru achiziția directă de :” DELEGARE A SERVICIULUI DE ILUMINATULUI PUBLIC DIN 
COMUNA  IVEȘTI, JUDEȚUL Galați”. 
Coletul sigilat si marcat va contine 1 plic cu oferta și 1 CD cu oferta în format electronic . 

Plicul trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului. Ofertantii au obligatia de a 
numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor 
prezentate. In cazul in care coletul nu este marcat corespunzator celor de mai sus autoritatea 
contractanta nu-si asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. 
Pe langa documentele ce însoțesc oferta, conform celor solicitate prin prezenta fișei de date, in 
afara ofertei sigilate (la vedere) se vor prezenta obligatoriu urmatoarele documente: 
a)Scrisoare de inaintare, 

b)Imputernicire scrisa din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la sedinta 
de deschidere a ofertelor (dacă este cazul). 
Ofertele se vor deschide la sediul Primariei COMUNEI  IVEȘTI la data si ora stabilita prin anuntul 
de achiziție publică, de catre comisia de evaluare desemnata în acest scop. 
Ofertantii nu pot participa la sedinta de deschidere a ofertelor. Achizitiei directe nu i se aplica 
prevederile referitoare la solutionarea contestatiilor de catre CNSC, motivat de faptul ca, aceasta 
nu este o achiziția directă de atribuire a unui contract de achizitie publica. 
Oferta depusa dupa data si ora-limita de depunere a ofertelor sau la o alta adresa decat cea 
precizata in anuntul de achiziție publică  se returneaza fara a fi deschisa operatorului economic 
care a depus-o. 
Sectiunea VI Informatii suplimentare 

VI.2Informatii privind fluxurile de lucru electronice 
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu   
Se va accepta facturarea electronica: Nu 
Se vor utiliza platile electronice: Nu 

VI.3Informatii suplimentare 

Criteriul de atribuire a contractului de achiziția directă este ”pretul cel mai scazut”.  

Oferta câștigătoare potrivit criteriului este cea clasata pe primul loc, respectiv oferta cu pretul cel mai 
mic. Autoritatea contractanta va încheia contractul cu ofertantul care are cel mai mic preț (valoare 
totala ofertata conform formularului de oferta). Daca si preturile sunt egale autoritatea contractanta 
va solicita reofertarea in plic închis in vederea departajării ofertelor. 
Formularele pot fi prezentate si intr-o alta forma, cu conditia ca acesta sa contina informatiile 
solicitate. 
 
4. Operatorul economic interesat de achiziția directă de achizitie care solicita clarificari sau 
informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite 
solicitarea prin email sau direct la sediul primăriei, in termenul precizat in Fisa de date a achizitiei. 
In conformitate cu prevederile art. 39 din H.G. nr. 395/2016 privind pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice , autoritatea contractanta isi 
exercita dreptul de a solicita garanție de bună execuție în cuantum de 10% din prețul 
Contractului fără TVA, garantie care va fi valabilă pe toată durata de derulare a Contractului. 
Operatorul economic castigator al procedurii are obligația de a constitui garanția de bună execuție 

mailto:ivesti@gl.e-adm.ro
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în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul semnării Contractului. 
 

 

Întocmit,



 

SECȚIUNEA - Instructiunilor catre ofertanti  

MODELE FORMULARE 
 

 
1. Scrisoare de înaintare 

2.Imputernicire 

3. Angajament tert sustinator 

4. Acordul de subcontractare 

5. Acord de asociere 

6. Declaratie conflict de interese 

7. Declarația privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 

8. Declarația privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 

9. Declarația privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 

10. Formularul de oferta 

11. Anexa nr. 1 la formularul de ofertă –fișa de fundamentar  pentru stabilirea valorii activităților 
specifice serviciului de iluminat public 

12. DECLARATIE privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului 

13. DECLARATIE Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social Si Al Relatiilor De 
Munca 

14. DECLARAŢIE de acceptare a condiţiilor contractuale 

15. DECLARAŢIE cuprinzand – informatiile considerate confidentiale 

16. Anexa nr. 2 la formularul de ofertă -  borderou cu valorile activităţilor de 
întreţinere/reparaţii/menţinere ale sistemului de iluminat pentru menţinerea în parametrii proiectaţi 
ai sistemului de iluminat public. 

17. LISTĂ  CU PRESTĂRILE DE SERVICII DE O COMPLEXITATE COMPARABILA CU CELE 
CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI CE URMEAZĂA FI ATRIBUIT ISTA CU  DOTAREA 
TEHNICA  DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA 
CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII 

18. LISTA CU  DOTAREA TEHNICA  DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC 
PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII 

19. DECLARAŢIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE REFERITOARE LA PERSONALUL TEHNIC 
DE SPECIALITATE, CARE VA FI FOLOSIT DE OFERTANT PENTRU PRESTAREA 
SERVICIILOR 

20. DECLARAŢIE cuprinzand – informatiile considerate confidentiale din ofertă 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante nr./                                                                                                                                                                                                                                                                    

F1   
 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către, 
.................................... 

 
 
Ca urmare a anunţului privind achiziția directă pentru atribuirea contractului de ” DELEGARE A 
GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA  IVEȘTI, JUDETUL GALAȚI”, noi
 ....................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) 

vă transmitem alăturat următoarele: 

I. Documentul original (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în 
cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuie, în cuantum de lei. 

 
II.Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta, în original și un CD cu oferta in foremat electronic : 

a)Documentele de calificare; 

b)Oferta cu partea tehnică din aceasta,  cu toate anexele aferente; 

c)Oferta cu partea financiară, din aceasta, cu toate anexele aferente. 



     

 
Operator economic,                                                                                                                   F2 

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

(semnătura si stampila autorizată) 
 
 
 
 
 
Operator economic 
…....................... 
(denumirea/numele) 

 
 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
 
 

Subscrisa, ......................... ................ (nume operator economic) cu sediul în ................... (adresa 

completa) înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.
 .........................................CUI/CIF     atribut fiscal ............................, reprezentată 
legal prin ......................................, , în calitate de , 
împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna. ..............................................., domiciliat(a) în 
............................, identificat(a) 

cu B.I./C.I. seria ....., nr................., CNP ..................................., eliberat de 
................................. , la data 

de  ..................,  având  funcţia  de  .......................................,  să  ne  reprezinte  la  achiziția directă  
atribuire  a  Contractului pentru ” DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 
ÎN COMUNA  IVEȘTI, JUDETUL GALAȚI”, la data de ................... 

 
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 
participarea la procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate 
pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 

4.Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(carte de identitate, paşaport). 

Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

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

(semnatura autorizata si stampila) 

(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite) 

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



 

    ......................                                                                                                                                  F3 

(denumirea/numele) 
 

 
Terţ susţinător tehnic si/sau profesional.......................... 

                                    (denumirea) Angajament 
ferm 

 
Privind susţinerea tehnică şi/sau profesională a ofertantului.............................................................. 

Către, ................................................................................ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Cu privire la achiziția directă pentru atribuirea contractului” DELEGARE A GESTIUNII 
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA  IVEȘTI, JUDETUL 
GALAȚI”,noi.......................(denumirea  terţului  susţinător),având  sediul  înregistrat  
la..................(adresa  terţului susţinător),ne obligăm,în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, următoarele 
: 

 Să răspundem faţă de autoritatea contractantă în legătură cu susținerea experienței similare 
care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament, asigurând mobilizarea resurselor 
tehnice/profesionale prin punerea acestora la dispoziția ofertantului, descrisă concret în documentele 
anexate la prezentul angajament (prin precizarea modului în care vom interveni, pentru a duce la 
îndeplinire respectivele activități pentru care acordăm susținerea) 
Acordarea susţinerii tehnice și/sau profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia 
celor care au fost incluse în oferta cu partea financiară. 
Noi,.....................(denumirea  terţului  susţinător),declarăm  că  înţelegem  să  renunţam  definitiv  şi  
irevocabil  la dreptul  de  a  invoca  orice  excepţie  de  neexecutare,  atât  faţă  de  autoritatea  
contractantă,  cât  şi  faţă  de............(denumire  ofertant/candidat/grupul  de  ofertanţi),care  ar  putea  
conduce  la  neexecutarea,  parţială  sau  totală,  sau  la executarea cu întârziere sau în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 
Totodată, prin angajamentul ferm, ne angajăm să răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru 
executarea contractului de achiziția directă. Răspunderea solidară a terțului/terților  susținător/susținători  
se  va  angaja  sub  condiția  neîndeplinirii  de  către  acesta/aceștiaa  obligațiilor  de susținere asumate 
prin angajament. 
Declarăm  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 în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie. 
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat care dă dreptul entitatii contractante de a 
solicita, în mod legitim, îndeplinirea    de    către    noi    a    anumitor    obligaţii    care    decurg    din    
susţinerea    tehnică    şi    profesională acordată (denumireaofertantului). 
Noi,..................................(denumirea    terţului    susţinător),declarăm    că    înţelegem    să   răspundem    
pentru prejudiciile cauzate entitatii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în 
angajament. 
Noi,..................................(denumirea   terţului   susţinător)   declarăm   pe   propria   răspundere,sub   
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe privind resursele 
care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziția 
directă  ........................................................................................................................ (denumirea 
contractului)sunt 
reale. 

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, 
situaţiilor  şi documentelor  care însoţesc oferta,orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie. 

 
Data................................ 

Terţ susţinător,…………………………. 

(semnătura autorizata) 



 

Operator economic F4 

…....................... 

(denumirea/numele) 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE nr.………./………… 
 
 
Art.1 Părţile acordului : 
  , reprezentată prin................................, în calitate de contractor 
(denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
   reprezentată prin .............................. , în calitate de subcontractant 
(denumire operator 
economic, 
sediu, 
telefon)  
Art. 2.  Obiectul acordului: 
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la achiziția directă pentru 
atribuirea contractului de achiziția directă............................................................(denumire contract) 
organizată de 
  să desfăşoare următoarele  activitaţi
 ce se vor  
subcontracta    . 
Art.3. Valoarea estimată a serviciilor/lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul  
este  de lei , la care se adauga TVA ......... lei, reprezentand % din valoarea totală a 
serviciilor/lucrarilor ofertate. 
Art.4. Durata de prestare/execuţie a   (serviciilor/lucrarilor) este de   luni 
Art. 5. Alte dispoziţii: 

Încetarea acordului de subcontractare 

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) alte cauze prevăzute de lege.  

Art. 6. Comunicări 
Orice   comunicare   între   părţi   este   valabil   îndeplinită   dacă   se   va   face   în   scris   şi   va   fi   
transmisă   la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1 
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 
contractantul le are faţă de investitor conform contractului  (denumire contract) 
Art.9.  Neînţelegerile  dintre  părţi  se  vor  rezolva  pe  cale  amiabilă.  Dacă  acest  lucru  nu  este  posibil,  
litigiile  se  vor soluţiona pe cale legală. 
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. (contractant) 
(subcontractant) 
 
Note: 

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale 
obiectului contractului/contractelor.În cazul în care oferta va fi declarată câçtigătoare, se va încheia 
un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu 
entitatea contractantă. 
Este interzisă subcontractarea totală a contractului. 
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…....................... 

(denumirea/numele) 
 
 
 

Acord de asociere 
Nr.....................din............

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

1.PĂRȚILEACORDULUI 
Art.1Prezentul acord se încheie între: 

 

S.C..................................................., cu sediu lîn.....................................,
 str...................................... 
nr...................,telefon.....................fax.........................,înmatriculata la                
Registrul Comerţuluidin   .........................................subnr...........................,cod   de   identificare   
fiscală  ,cont............................................deschis lareprezentată 
de  ......................................................având funcţia  de...........................................în  calitate  de  
asociat-LIDER  DE ASOCIERE 

şi 
    S.C................................................., cu sediul 

în............................str.................................nr...................,telefon.....................fax................................
,înmatriculata  la Registrul          Comerţului 
din........................................sub nr............................,cod de  dentificare fiscală, cont
 .............................................deschis la  reprezentată 
de.................................................................având funcţia de în calitate de ASOCIAT 

2.OBIECTUL ACORDULUI 

2.1Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a)participarea la achiziția directă pentru atribuirea contractului de achiziția directă 
........................................................... 

(obiectul contractului) organizată de .............................................................. (denumire entitate 
contractantă). 

b)derularea în comun a contractului de achiziția directă în cazul desemnării ofertei comune ca 
fiind câştigătoare. 

2.2Alte activitaţi cese vor realiza în comun: 
1.    
2. … 
2.3. Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea 
contractului este: 1. % S.C.   
2. % S.C.    

2.4. Repartizarea  beneficiilor  sau  pierderilor  rezultate  din  activităţile  comune  desfăşurate  de  
asociaţi  se  va efectua proporţional cu cota departicipare a fiecărui asociat, respectiv: 

1. % S.C.    
2. % S.C.    

3.DURATA ACORDULUI 

Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 

Atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului( în cazul desemnării 
asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziția directă) 

4.CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII 

4.1 Se  împuterniceşte  SC...............................,  având  calitatea  de  lider  al  asociaţiei  pentru  
întocmirea  ofertei comune,semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită 
prin prezentul acord. 

4.2 ............................................................. Se împuterniceşte SC , având calitatea de lider al 
asociaţiei pentru semnarea contractului 

de achiziția directă în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare. 

5.RĂSPUNDERE 

5.1 Părţile  vor  răspunde  solidar  şi  individual  în  fața  Beneficiarului  în  ceea  ce  priveşte  toate  
obligaţiile  şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 

6.ALTECLAUZE 



 

6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul 
realizării contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi 
logistica ori de câte ori situaţia o cere. 6.2Niciuna dintre Parţi nu va fi îndreptăţita 
sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa 

Greveze  sau  sa  transmită  cota  sa  sau  parte  din  aceasta  altfel  decât  prin  efectul  legii  şi  
prin  obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului. 
6.3Prezentul acord se completează în ceea ce priveştet ermenele şi condiţiile de prestare a 
serviciilor/lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între(liderulde asociere) şi 
Beneficiar. 

7SEDIULASOCIERII 

7.1Sediul asocierii va fi in .................................. (adresa completa,nr.de tel, nr. de fax). 

8.ÎNCETAREAACORDULUIDEASOCIERE 

8.1Asocierea încetează prin: 

a) hotărârea comună amembrilor asociați; 

b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere; 

c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor asumate 
de părți; 

d) Alte cazuri prevăzute de lege ; 

9.COMUNICĂRi 

9.1 Orice  comunicare  între  părţi  este  valabil  îndeplinită  dacă  se  va  face  în  scris  şi  va  fi  
transmisă  la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 

9.2De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

10.Litigii 

10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi…..................................în…........exemplare 
originale,câte unul pentru fiecare parte și unulpentru autoritatea contractantă. 

 
LIDER ASOCIAT semnătura 
ASOCIAT 1 semnătura 
NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii,părţile putând adăuga şi alte 
clause 
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Ofertant 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 

1. Subsemnatul/a                          , în calitate de ofeant .(ofertant/candidat/ofertant 

asociat/subcontractant), la achizitia directa cod unic de achizitie                     în temeiul art. 59 și 

60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie 

răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

   a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul 

subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană 

care face parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a 

ofertantului, a terților susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în procesul de 

verificare/evaluare a ofertelor; 

   b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la 

gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de 

supervizare a COMUNA IVESTI; 

   c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes 

personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să 

afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de 

evaluare;  

   d) eu sau 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 COMUNA IVEȘTI, 

implicate în procedura de atribuire;  

   e) eu sau 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 COMUNA IVEȘTI și care sunt implicate în procedura de atribuire.  

2. Subsemnatul/a __________________  declar că voi informa imediat autoritatea contractantă 

dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării 

procedurii de atribuire a 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 COMUNA IVEȘTI, cu 

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

  Data completării  

Operator economic 

          (semnatura autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC 
  __________________ 
     (denumirea/numele) 

DECLARATIE 
Privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 

....................................................................... (denumirea/numele operator economic) in calitate de 
ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/ terț susținător la procedura pentru atribuirea contractului de  
achiziție publica având ca obiect:  ‖DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 
AL COMUNEI IVEȘTI, JUDEŢUL GALAȚI” reprezentata prin subsemnatul …………………….. (nume 
si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit in calitate de  
..................................................,  declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals in 
acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 
privind achizițiile publice, respectiv că nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe 
judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 
a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale 

legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289—294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și 

completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10—13 

din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu 

modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181—185 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare 

ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32—35 și art. 37—38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea 

spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 

36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209—217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale 

legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 

Înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații. 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele și prenume)____________________, (semnătura și ștampilă), in calitate de 
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele …….. 
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  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE 
Privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 

 

1. ....................................................................... (denumirea/numele operator economic) in calitate de 

ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/ terț susținător la procedura pentru atribuirea contractului de  

achiziție publica având ca obiect: ‖DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

AL COMUNEI IVEȘTI, JUDEŢUL GALAȚI”  organizată de  COMUNA IVEȘTI, reprezentata prin 

subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant 

împuternicit in calitate de  .................................................., declar pe propria răspundere, sub 

sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam /încadrăm in nici una dintre situațiile 

prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016. 

2. Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înțeleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declarațiilor, 

situațiilor si documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea 

noastră, precum si experiența, competenta si resursele de care dispunem. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante – Comuna Ivești, cu 

privire la orice aspect tehnic si financiar in legătura cu activitatea noastră. 

4. Înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații. 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele și prenume)____________________, (semnătura și ștampilă), in calitate de 

__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ……............ 
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  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

DECLARAȚIE 
Privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 

 

1. ....................................................................... (denumirea/numele operator economic) in calitate de 

ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/ terț susținător la procedura pentru atribuirea contractului de  

achiziție publica având ca obiect ‖DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL 

COMUNEI IVEȘTI, JUDEŢUL GALAȚI”, reprezentata prin subsemnatul …………………….. (nume si 

prenume in clar a persoanei autorizate), in calitate de  .................................................., declar pe 

propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una 

dintre situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016, respectiv că : 

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea 98/2016 ; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activității; 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să pună în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire, și nu am condus la o distorsionare 

a concurenței; 

g) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui 

contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de 

concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a 

respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 

h) nu am transmis declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității 

contractante ; 

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante sau să 

obținem informații confidențiale. 

2. Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înțeleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declarațiilor, 

situațiilor si documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea 

noastră, precum si experiența, competenta si resursele de care dispunem. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante – Comuna Ivești, cu 

privire la orice aspect tehnic si financiar in legătura cu activitatea noastră. 

4. Înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații. 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele și prenume)____________________, (semnătura și ștampilă), in calitate de 
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele …….. 
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FORMULAR DE OFERTĂ 

Către  .............................................................................................  

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire a contractului  ” DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI 
DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA  IVEȘTI, JUDETUL
 GALAȚI” subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .............................................. 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile  şi  cerinţele  cuprinse  
în  documentaţia  mai  sus  menţionată,  să  realizam  activitatile  mai  sus  mentionate, pentru suma de 
.................................(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibile in conditiile 
contractuale din prezenta documentatie de atribuire, la care se adaugă taxa pe valoarea 
adăugată în valoare de (suma în litere şi în cifre). 
 
2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să realizam activitatile 
conform caietului de sarcini și a borderoului  cu valorile activităţilor de 
întreţinere/reparaţii/menţinere/lucrări ale sistemului de  iluminat cu respectarea fișei de 
fundamentare  pentru stabilirea valorii activităților specifice serviciului de iluminat public 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 12 luni, (durata în 
litere şi cifre), respectiv până la data de (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate 
fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziția directă această ofertă, împreună 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 

5.Precizăm că: 

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 

|_| nu depunem ofertă alternativă. 

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 

 
 
 
Data:.......................................... 
..............................................................................., 
(nume, prenume 
şi semnătură), 
L.S. 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez ofertapentru şi 

în numele (denumirea/numele operatorului economic) 
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ANEXA 1 La 
FORMULARUL DE 

OFERTĂ 
 
 
 

FIȘĂ DE FUNDAMENTARE 
pentru stabilirea valorii 
activităților specifice 
serviciului de iluminat public 

- lei – 
 

──────────────────────────────────────────────────────────────── 
Întreținere Modernizare 

Specificație activitate activitate 
                 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

1.Cheltuieli materiale, din care: 
-materii prime și materiale 
-amortizarea 
-alte cheltuieli materiale 

2.Cheltuieli cu munca vie, din care: 
-salarii 
-CAS 
-fond Somaj 
-CASS 
-fond de risc 
-cota de contribuții pentru concedii 

 și indemnizații 
-fond garantare creanțe salariale 

3.Cheltuieli operaționale (utilaje etc.) 
I.Cheltuieli de exploatare (1+2+3) C(t) C(t) 
I.Profit 
Valoare activitate de iluminat public V = C(t) + p V = C(t) + p (1+11), exclusiv TVA 
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(denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA 
REGLEMENTÃRILOR DIN DOMENIUL 
MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI 

 
 
 

Prin aceastã declaratie subsemnat(ul)/a ……………………………….. reprezentant 
legal al…………………………………………., participant achiziția directă pentru ” 
DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA  IVEȘTI, 
JUDETUL GALAȚI”declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de 
fals în declaratii, cã vom respecta si implementa prestarea serviciilor și executia lucrãrilor cuprinse 
în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia  adoptată  la  nivelul  Uniunii  Europene,  
legislaţia  naţională,  prin  acorduri  colective  sau  prin  tratatele, convenţiile şi acordurile 
internaţionale în domeniul mediului si protectiei mediului. 
Totodată,  declar  ca  am  luat  la  cunoştinţa  de  prevederile  art.  326  «  Falsul  în  Declaraţii  »  din  
Codul  Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau 
instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre  cele  la  care  se  refera  art.  175,  în  vederea  producerii  
unei  consecinţe  juridice,  pentru  sine  sau  pentru  altul, atunci  când,  potrivit  legii  ori  
împrejurărilor,  declaraţia  făcuta  serveşte  pentru  producerea  acelei  consecinţe,  se pedepseşte 
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 
Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei ............................................ 

Numele şi prenumele semnatarului ............................................ 

Capacitate de semnătură ........................................... 

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului .......................................... 

Ţara de reşedinţă ..................................................... 

Adresa .................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .................................................... 

Telefon / Fax .................................................... 

Data ................................................... 
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DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA 
REGLEMENTÃRILOR DIN DOMENIUL SOCIAL 

SI AL RELATIILOR DE MUNCA 
 
 
Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei 
autorizate), reprezentant al ……………………….............. (denumirea ofertant si datele de 
identificare) declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa prestarea serviiciilor și 
executia lucrãrilor cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul 
Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile 
internaţionale în domeniul social si al relatiilor de munca. 
De asemenea,  declar  pe  propria  raspundere  că la  elaborarea  ofertei  am  ţinut  cont  de  obligaţiile  
referitoare  la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor 
obligaţii. 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat 
ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit  legii  ori  împrejurărilor,  declaraţia  făcuta  
serveşte  pentru  producerea  acelei  consecinţe,  se  pedepseşte  cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 
sau cu amenda » 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei ............................................ 

Numele şi prenumele semnatarului ............................................ 

Capacitate de semnătură ........................................... 

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului .......................................... 

Ţara de reşedinţă ..................................................... 

Adresa .................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .................................................... 

Telefon / Fax .................................................... 

Data ................................................... 
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(denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 
 
 
 
 
 
 
 

                      Subsemnatul ................ (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), 

reprezentant împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în nume 

propriu şi/sau în numele asocierii, declar că sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat 

în cadrul prezentei proceduri de achiziția directă şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile 

menţionate în conţinutul acestuia. 

 

 
 
 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume) , (semnătura şi ştampila), în calitate de 

  , legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

  . (denumire/nume operator economic) 
  

 
 
 

 
Întocmit, 
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BORDEROU cu valorile activităţilor de întreţinere/reparaţii/menţinere ale sistemului de 
iluminat pentru menţinerea în parametrii proiectaţi ai sistemului de iluminat public. 

 

Nr. crt Denumirea operatiilor UM Pret 
unitar 
fara 
TVA 

1 Servicii de întreținere și mentenanță  a sistemului de iluminat public, 
constând în activități de supraveghere și control curent al instalațiilor, 
lucrări de întreținere periodică,  reparații curente planificate sau 
accidentale, necesare pentru asigurarea funcționării continue a serviciului; 
 

buc  

2 Demontare Ghirlande luminoase cu PRB buc buc  

3 Montare Element decorative 2D/3D cu montare pe stalp buc buc  

4 Servicii de montare/demontare iluminat festiv buc  

5 CDD iluminat h  

6 CIB buc  

7 CYYF 3x1,5  buc  

8 Bec 45W buc  

9 TYIR 10+16 buc  

10 Lampi 50W buc  

11 Lampi 30W buc  

12 MPR 50A buc  

13 CYYF 2x1,5 ml buc  

14 Bratara de sustinere buc  

15 Lampi LED 30W complet echipate  buc  

16 Bec 30W buc  

17 Bec 15,5 W buc  

18 CDD retea buc  

19 AFYI 16 mmp buc  

20 TYIR 3x26+16 m  

21 Siguranta 63A buc  

22 Fasung buc  

23 MPR 80A h  

24 Consola zincata tip L 60x40 buc  

25 Bratara lampa buc  

26 Ghirlanda luminoasă buc  

27 Asistenta tehnica ore ore  

28 Functionare uilaj PRB ore ore  

29 Transport km  

30 Manoperă    
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 OPERATOR  ECONOMIC                                                                                                                                                         
     (denumirea/numele) 

LISTĂ 
CU PRESTĂRILE DE SERVICII DE O COMPLEXITATE COMPARABILA CU CELE CARE FAC 

OBIECTUL CONTRACTULUI CE URMEAZĂ 
 A FI ATRIBUIT 

Nr. 
Crt
. 

 

Obiectul 
contractului/

acordului 
cadru 

 

Cod 
CP
V 

Denumirea/nu
mele 

beneficiarului/
clientului 
Adresa 

Calitat
ea 

ofertan
tului *) 

Preţul total al 
contractului/a
cordului cadru 

Procent 
îndeplini

t de 
ofertant 

din 
contract/

acord 
cadru  

% 

Valoare 
realizată 

de 
ofertant 

din 
contract/

acord 
cadru 
(lei) 

Perioa
da de 

derular
e 

contr./
acord 
cadru 

**) 

(lei
) 

altă 
monedă

*** 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

TOTAL VALOARE OFERTANT   

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta 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 făcuta serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului/acordului cadru care poate 
fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; 
subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului / acordului cadru                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                             
Data completării………………. 

 (Funcţie)___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila 
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LISTA CU  DOTAREA TEHNICA  DE CARE DISPUNE OPERATORUL 
ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A 

CONTRACTULUI DE SERVICII 

Nr. crt Denumire utilaj, echipament Cant. În dotare 
proprie 

Inchiriate Deținute sub 
alte forme 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                                               

 

Data completării .........                                               Operator economic, 

(semnătură autorizată) 
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DECLARAŢIE 
 PE PROPRIE RĂSPUNDERE REFERITOARE LA PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE, 

CARE VA FI FOLOSIT DE OFERTANT PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR 
 

NR. 
CRT. 

Nume prenume Calitatea Forma de 
colaborare 

(CMI, CC etc) 

1     

2     

3    

4    

5    

6    

    

TOTAL   

 
 
  
 
Data completării …………. 
 
                                                                                                    Operator economic                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                    ………………………             
                                                                                                  (semnătură autorizată) 
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DECLARAŢIE 
privind partea/ partile din OFERTĂ care au caracter confidential 

 
Titlul contractului : “........................................”. 

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa 
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat 
de...................., 
la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului 
economic 
……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, 
precizez ca urmatoarele parti/informatii din ofertă: 
a. __________________________________ 
b. __________________________________ 
c. __________________________________ 
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveste 
secretul comercial si dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere: 
1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a 
aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la 
informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autoritătii 
contractante, autoritatea contractantă are obligatia de a nu dezvălui informatiile transmise de 
operatorii economici indicate de acestia ca fiind confidentiale,inclusiv secrete tehnice sau 
comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor. 
2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile 
documentatiei de atribuire si indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea 
tehnică si/sau din propunerea financiară sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un 
drept de proprietate intelectuală, în baza legislatiei aplicabile.” 
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice potrivit alin. 
(4) se realizează cu respectarea termenelor si procedurilor prevăzute de reglementările legale 
privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decât în măsura în 
care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate 
intelectuală, potrivit legii." 
4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea 
rezultatului procedurii, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen 
care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui 
ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile din cadrul documentelor de 
calificare, precum şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau financiare care nu au fost 
declarate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate 
intelectuală.  
5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părtile cauzei au acces la documentele dosarului 
constituit la Consiliu, în aceleasi conditii în care se realizează accesul la dosarele constituite la 
instantele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, 
cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind confidentiale, întrucât 
cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar 
dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea 
ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală. 
Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă." 
6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate 
de către ofertanti, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor 
confidentiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti." 
De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care 
partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt 
confidentiale sunt urmatoarele: 
______________________________________________________________________________ 
Data ______________ Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/(denumirea 
operatorului economic si a reprezentantului legal) 

_________________ (semnatura si stampila). 


