
 

Formularul 1

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

DECLARA IEȚ

privind neîncadrarea în situa iile prevăzute la art. 164, dinț

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul  ……………………...  (nume  şi  prenume  în  clar  a  persoanei  autorizate),  reprezentant
împuternicit  al  ...............................................................,  declar  pe  propria  răspundere,  în  calitate  de
ofertant  pentru  achizitia  directa  având  ca  obiect  achizitia  de  “servicii  de  imagistica  medicala:
examinari de imagistica prin rezonanta magnetica (IRM), Computer Tomograf (CT), Scintigrafii
si Mamografie”,   organizată de Centrul Clinic de Boli Reumatismale “Dr. Ion Stoia”, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 164 din
legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind  
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale aplicabile;

b)  infracţiuni  de corupţie,  prevăzute  de art.  289-294 din Legea nr.  286/2009,  cu modificările  şi  
completările ulterioare şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea
nr.  78/2000  pentru  prevenirea,  descoperirea  şi  sancţionarea  faptelor  de  corupţie,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale aplicabile;

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din  
Legea nr.  78/2000,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  sau de dispoziţiile  corespunzătoare  ale
legislaţiei penale aplicabile;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi  
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale aplicabile;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea  
spălării  banilor,  precum  şi  pentru  instituirea  unor  măsuri  de  prevenire  şi  combatere  a  finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din
Legea nr.  535/2004,  cu modificările şi  completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale aplicabile;

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,  
cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  sau  de  dispoziţiile  corespunzătoare  ale  legislaţiei  penale
aplicabile;

g)  fraudă,  în  sensul  articolului  1  din  Convenţia  privind  protejarea  intereselor  financiare  ale  
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

1. Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării



declaraţiilor,  situaţiilor  şi  documentelor care însoţesc oferta,  orice informaţii  suplimentare
privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.

2. Subsemnatul,  autorizez  prin  prezenta  orice  instituţie,  societate  comercială,  bancă,  alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante,
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

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

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

Operator economic,

Data: [ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, 

(semnătura şi ştampilă), 

în  calitate  de  __________________,  legal  autorizat  să  semnez  oferta  pentru  şi  în  numele
____________________________________ (denumire/nume operator economic)



Formularul nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situa țiile prevăzute la art. 165 alin. (1) şi 167 alin. (1)

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul(a)...............................................................  [se  inserează  numele  operatorului  economic
persoana  juridică],  în  calitate  de  ofertant  la  achizitia  având  ca  obiect  achizitia  de: “servicii  de
imagistica  medicala:  examinari  de  imagistica  prin   rezonanta  magnetica  (IRM),  Computer
Tomograf (CT),  Scintigrafii si Mamografie,”  la data de .............................,  organizată de  Centrul
Clinic de Boli Reumatismale “Dr. Ion Stoia”, declar pe proprie răspundere că:
Nu ne-am încălcat obliga iile privind plata impozitelor,  taxelor sau a contribu iilor la bugetul generalț ț
consolidat a a cum aceste obliga ii sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr.ș ț
98/2016. 
Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situa ii prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, respectiv: ț
a) nu am încălcat obliga iile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;ț
b)  nu  ne  aflăm în  procedura  insolven ei  sau  în  lichidare,  în  supraveghere  judiciară  sau  în  încetareaț
activită ii; ț
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discu ie integritatea;ț
d) nu am încheiat cu al i operatori economici acorduri care vizează denaturarea concuren ei în cadrul sauț ț
în legătură cu procedura în cauză; 
e) nu ne aflăm într-o situa ie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; ț
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire; 
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obliga iile principale ce ne reveneau în cadrul unui contractț
de achizi ii publice, al unui contract de achizi ii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiateț ț
anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese
sau alte sanc iuni comparabile; ț
h) nu ne facem vinova i de declara ii false în con inutul informa iilor transmise la solicitarea autorită iiț ț ț ț ț
contractante în scopul verificării absen ei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificareț
şi selec ie; ț
i) nu am încercat să influen ăm în mod nelegal procesul decizional al autorită ii contractante, să ob inemț ț ț
informa ii confiden iale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire iț ț ș
nu am furnizat din neglijen ă informa ii eronate care pot avea o influen ă semnificativă asupra deciziilorț ț ț
autorită ii contractante privind excluderea din procedura de atribuire.   ț
Subsemnatul  declar  că  informa iile  furnizate  sunt  complete şi  corecte în fiecare detaliu  şi  în eleg căț ț
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita,  în scopul verificării  şi  confirmării  declara iilor oriceț
documente doveditoare de care dispunem.
În eleg că în cazul în care această declara ie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcareaț ț
prevederilor legisla iei penale privind falsul în declara ii.ț ț

Operator economic,
Data: [ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

____________________________________
                                                       (denumire/nume operator economic)



Formularul nr. 3

OPERATOR ECONOMIC
____________________

  (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 din  Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit
al  _________________________________________,  (denumirea/numele  și  sediul/adresa
operatorului  economic)  în  calitate  de  __________________________________________
(candidat/ofertant/ofertant  asociat/terţ  susţinător  al
candidatului/ofertantului__________________)  la achizitia de “servicii de imagistica medicala:
examinari de imagistica prin rezonanta magnetica nucleara (IRM), Computer Tomograf (CT),
Scintigrafii si Mamografie,” la data de ............................., organizată de Centrul Clinic de Boli
Reumatismale “Dr. Ion Stoia”,, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile
art.  59  și  60  din  Legea  nr.  98/2016 privind  achiziţiile  publice  şi  componenţa  listei  cu
persoanele  ce  deţin  funcţii  de  decizie  în  autoritatea  contractantă  cu  privire  la  organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia
de a fi exclusă din procedură.

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

- Prof. dr. Catalin Codreanu – Manager, 
- Dr. Corina Delia Mogosan – Director medical, 
- Ec. Sorin Guruianu – Director financiar contabil,
-  Dr. Enache Luminita  - Sef Sectia Clinica  III, 
- dr. Zainea Carmen - Sef Sectia II, 
- dr. Dumitrescu Bianca - Sef Sectia I
- Stefania Baloiu – Sef Serviciu AAATT cu delegatie

2. Subsemnatul, ___________________, 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, având în vedere i prevederileș
art. 61 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

3.Subsemnatul, _______________________________,  declar  că  informaţiile  furnizate  sunt
complete  şi  corecte  în  fiecare  detaliu  şi  înţeleg  că  autoritatea  contractantă  are  dreptul  de  a
solicita,  în  scopul verificării  şi  confirmării  declaraţiilor  orice documente doveditoare de care
dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 



Operator economic,

Data: [ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, 

(semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele ____________________________________

                     (denumire/nume operator economic)



FORMULARUL NR. 4

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Propunerea financiara va cuprinde urmatoarele preturi:
- Pret unic pentru  oricare zona investigata IRM nativ
- Pret unic pentru  oricare zona investigata IRM nativ si cu substanta de contrast
- Pret unic pentru angiografie IRM

- Pret unic pentru  oricare zona investigata CT nativ
- Pret unic pentru  oricare zona investigata CT nativ si cu substanta de contrast
- Pret unic pentru angiografie CT

- Pret unic pentru  scintigrafii, indiferent de zona investigata

- Pret pentru mamografie digitala bilaterala 2D

- Pret pentru mamografie digitala bilaterala 2D si 3D cu tomosinteza

Fiecare tip de investigatie va avea pret unic, indiferent de zona expusa.
Calculul  propunerii  financiare,  dupa  care  se  vor  evalua   se  va  face  dupa
urmatoarea formula:

Poferta = Pf IRM + Pf CT + Pf scin+ Pf mamografie 

Investigatii RMN,  in conditiile in care cantitatea maxima lunara estimata de 30
de investigatii RMN, formata din 20 investigatii  native si 10 investigatii cu substanta de
contrast, este:
Pf IRM = [(Pn x 20) + (Psc x 10)]x 7 + 3 x Pangio IRM

unde:
 Pf IRM reprezinta pretul ofertat
 Pn reprezinta pretul ofertat pentru oricare investigatie IRM nativa
 Psc  reprezinta  pretul  ofertat  pentru  oricare  investigatie  IRM  nativa  si  cu

substanta de contrast

Nr.crt Tipul investigaţiei Pret
-Ron-

1 IRM nativ
2 IRM nativ si cu substanta de contrast
3 Angiografii IRM/ segment
4 CT nativ
5 CT nativ si cu substanta de contrast
6 Angiografii CT
7 Scintigrafie indiferent de zona
8 Mamografie digitala bilaterala 2D
9 Mamografie digitala bilaterala 2D + 3D cu tomosinetaza



 Pangio  IRM reprezinta  pretul  ofertat  pentru  o  angiografie,  indiferent  de  zona
investigata

Investigatii  CT,  in conditiile  in care cantitatea maxima lunara estimata de 10 de
investigatii CT, formata din 8 investigatii  native si 2 investigatii cu substanta de contrast,
este:
Pf CT = [(Pn x 7) + (Psc x 3)] x 7 + 3 x Pangio CT

Unde:

Pf CT reprezinta pretul ofertei
 Pn reprezinta pretul ofertat pentru oricare investigatie CT nativa
 Psc reprezinta pretul ofertat pentru oricare investigatie CT nativa si cu substanta

de contrast
 PangioCT reprezinta  pretul  ofertat  pentru  o  angiografie,  indiferent  de  zona

investigata
 
Scintigrafie (osoasa)
Investigatii  scintigrafie,   in  conditiile  in  care  cantitatea  maxima  estimata  este  de  7
investigatii 
Pf scin = P x 5

Mamografie
Investigatii  mamografie,  in conditiile in care cantitatea maxima estimata este de 10
investigatii 
Pf mamografie = (Pb2D x 3) + (Pb2D + 3D x 3)
Unde:
 Pf mamografie reprezinta pretul ofertei

 Pm2D reprezinta pretul ofertat pentru mamografie 2D
 Pm2D + 3D reprezinta pretul ofertat pentru mamografie 2D + 3D cu tomosinteza

  
Se accepta preturi cu maxim 2 (doua) zecimale.

Operator economic,

Data: [ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, 

(semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________

                     (denumire/nume operator economic)


