
ROMÂNIA           
JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL JUDEłEAN        
NR _________/ ________.2015 
 

 
INVITAłIE DE PARTICIPARE  

CU OFERTE  
In vederea achizitionarii a 4 statii de lucru , des tinate folosintei angajatilor ISU Banat   

 
Către, 
 Toti operatorii economici interesati    

Autoritate contractanta :  JUDETUL  TIMIŞ prin Consiliul Judetean Timis  

Adresa : Bd. RevoluŃiei din 1989, nr.17, Timişoara, judetul Timiş, Cod Poştal 300034 Tel. 0256 
406464  Fax: 0256 406.362, E-mail: daniela.goia@cjtimis.ro  

Denumire invitatie : Depunere ofertă in vederea  achizitionarii a 4 statii de lucru , destinate 
folosintei angajatilor ISU Banat         
Tip invitatie : “Cumpărare directă ” 
 
Criteriu de atribuire : PreŃul cel mai scazut  

 
 

 
                  
Obiectul contractului :    Achizitionarea  a 4 statii de lucru , destinate fo losintei angajatilor 
ISU Banat   
Sursa de finantare  :  Buget CJ TIMIS        
Data limita de depunere a ofertei:  14.08.2015,  0900 

Adresa de transmitere a ofertelor : Consiliul JudeŃean Timiş, JudeŃul Timiş, Timişoara, 
Bd. RevoluŃiei din 1989, nr.17, Etaj II , Sala E09 Deschiderea ofertelor : Consiliul JudeŃean Timiş, 
JudeŃul Timiş, Timişoara,           Bd. RevoluŃiei din 1989, nr.17, Etaj II , Sala E09 14.08.2015, ora 
10,00 
Limba de redactare a ofertei: Română  
Criterii de calificare:  Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: 

Documente de calificare :  
Declaratie privind  eligibilitatea  

Declaratie privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art 181din OUG 34/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare  

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 69^1 din OUG 34/2006 

Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt : Titu Bojin – 

Preşedinte CJT; Călin Dobra – vicepreşedinte CJT; Marian Constantin Vasile - vicepreşedinte 

CJT; Ioan Danut Ardelean , Daniela Goia  , Marcu Marcel , Borza Petru , Bufu Viorel, Lucian 

Mihoc  

Copie conform cu originalul dupa Certificatul Registrul Comertului din care sa reiasa obiectul 

de activitate al firmei , conform codurilor CAEN   

Elaborarea ofertei:  Ofertantul va prezenta oferta financiara astfel încât aceasta să se 

încadreze in suma alocată , respectiv 9.677,41 lei exclusiv TVA .  

Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cu cerintele din caietul de sarcini  

 
SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR ŞI ACHIZITII PUBLICE  

CONSILIER SUPERIOR  
Daniela GOIA  

 



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSILIUL JUDE łEAN TIMI Ş 
COMPARTIMENTUL ACHIZI łII PUBLICE 
Cod F-PO-AP 01-10 
Nr. 13.471/29.10.2014 
         Aprobat 
              PREŞEDINTE 
                Titu BOJIN 

 
 



 
         Avizat  
                    VICEPRESEDINTE  
              Călin DOBRA   
 
 

 
REFERAT 

privind achizi Ńionarea serviciilor  de expertiza tehnic ă pentru efectuarea unor lucr ări de interventie 
in regim de urgent ă de punere in siguranta la acoperisul imobilului Pa vilionul A si B situat in 

Timisoara , Piata Regina Maria , Nr 3 aflat in admi nistrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Timis    

 
 Având în vedere referatul de necesitate nr. 13.031/17.10.2014 al DirecŃiei Administrarea 
patrimoniului   privind necesitatea încheierii unui contract de expertiza tehnică pentru efectuarea unor 
lucrări de interventie in regim de urgentă de punere in siguranta la acoperisul imobilului Pavilionul A si B 
situat in Timisoara , Piata Regina Maria , Nr 3 aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Timis   - cod CPV 71319000-7  Servicii de expertiză   . 
 În conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 cu modificările si completările 
ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică din OUG nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, se pot achiziŃiona direct produse, lucrări sau servicii, în măsura în 
care valoarea achiziŃiei nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 € pentru fiecare achiziŃie de produse, 
serviciu sau lucrare. 
łinând cont de faptul că serviciile ce se intenŃionează a se achiziŃiona (servicii de  expertiza tehnică 
pentru efectuarea unor lucrări de interventie in regim de urgentă de punere în siguranta la acoperisul 
imobilului Pavilionul A si B situat in Timisoara , Piata Regina Maria , Nr 3 aflat in administrarea Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis  - cod CPV 71319000-7  Servicii de expertiză ) 
se încadrează în limita valorică impusă de prevederile legale, adică echivalentul în lei a 30.000 €, şi că 
oferta S.C. DANTEXPERT SRL Timişoara se încadrează în bugetul alocat si in cerinŃele solicitate prin 
documentatie , astfel: 

 
- S.C. DANTEXPERT SRL  – oferta nr.13.470 / 29.10.2014 – 9.060 lei , exclusiv TVA  

neplătitor  TVA . 
 
Propunem achiziŃionarea serviciilor sus menŃionate de la  S.C. DANTEXPERT SRL Timi şoara.  
Serviciul Administrarea Patrimoniului si Autoritatea JudeŃeana de Transport va lansa o comandă 

către operatorul economic  pentru începerea prestării serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri , în 
termen de maxim 3 zile de la semnarea referatului de achizitie publică . Serviciile vor fi prestate până la 
data de 24.11.2014 (conform ofertei).După predarea expertizei tehnice si a documentelor aferente 
acesteia , se va efectua recepŃia documentaŃiei in termen de maxim 7 zile de la predare, de către 
Serviciul Administrarea Patrimoniului si Autoritatea JudeŃeana de Transport . Factura se va emite după ce 
serviciile au fost recepŃionate . Plata facturii se va efectua în maxim 10 zile de la înregistrarea acesteia la 
sediul CJ Timis -  Serviciul Administrarea Patrimoniului si Autoritatea JudeŃeana de Transport.  

Documentele vor fi prezentate in 1 exemplar original , 1 exemplar în copie , si 1 exemplar suport 
magnetic . 

 
 

 
SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR SI ACHIZITII PUB LICE 

CONSILIER SUPERIOR  
Daniela GOIA  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Operator economic 
    .......................... 
      (denumirea/numele) 
 
                              
 
 
 
 

  DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic)______________________________________________, declar pe propria 
răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedura şi sub sancŃiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că nu mă aflu în situaŃia prevăzută la art. 180 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu 
am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanŃe judecătoreşti pentru 
participarea la activităŃi ale unei organizaŃii criminale, pentru corupŃie, frauda şi/sau 
spălare de bani. 
    Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraŃiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
     Data completării .............               
 
 
 
 
 

  Operator economic, 
                                             ................................ 



                                                  (semnatura autorizata) 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
                               
 
 
 

 
         DECLARAłIE 

privind neincadrarea în situa Ńiile prev ăzute la art. 181 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006  

 
    Subsemnatul(a) ........................                   (denumirea, numele operatorului 
economic), în calitate de ofertant la procedura de cumpărare directă  pentru atribuirea 
contractului de achiziŃie publica având ca obiect  : achiziŃionarea de SERVICII : servicii 
ce intr ă in competenta executorului judec ătoresc , codul CPV 75242110-8, la data 
de  08.05.2015, organizată de .CJ Timiş  , declar pe propria răspundere ca: 
    a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaŃie similară cu 
cele anterioare, reglementată prin lege; 
    b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaŃiile 
prevăzute la lit. a); 
    c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara în care sunt stabilit 
pana la data solicitată 28.10.2014 
    d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanŃe 
judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională. 
    Subsemnatul declar ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înŃeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraŃiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
    ÎnŃeleg ca în cazul în care aceasta declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 
 
                                               Operator economic, 



                                            ........................ 
                     
                                             (semnatura autorizata) 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Operator economic 
    .................. 
    (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTA 
    Către ........................................................ 
          (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completa) 
 
    Domnilor, 
    1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului 
_____________________________ _____________ (denumirea/numele ofertantului), 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai 
sus menŃionată, să prestăm achiziŃionarea de servicii : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________,   pentru suma de 
___________________________   (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), 
plătibilă după recepŃia serviciilor, 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 
prestăm serviciile până la data de ___________ 
    3. Ne angajăm să menŃinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, 
(durata în litere şi cifre), respectiv până la data de 08.06.2015 (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 achiziŃie publica aceasta 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 oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de 
oferta separat, marcat în mod clar "alternativa"; 
    │_│ nu depunem oferta alternativa. 
    (Se bifeaza opŃiunea corespunzătoare.) 
    6. Am înŃeles şi consimŃim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanŃia de bună execuŃie în conformitate cu prevederile din 
documentaŃia de atribuire. 
    7. Intelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice 
alta ofertă pe care o puteŃi primi. 



    Data .../.../... 
    . ....................., (semnatura), în calitate de ........................, legal autorizat sa semnez 
oferta pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 
                                               Operator economic, 
                                             (semnatura autorizata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC         
_____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 

 DeclaraŃie privind neîncadrarea în prevederile art. 69¹ din O.U.G. 34/2006 
 

 
 

Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 
în calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subantreprenor la procedura de atribuire a 
contractului de  achiziŃie publică având ca obiect …………………………..              (denumire procedură), 
CPV 71319000 -7,  organizată de C. J TIMIS   declar pe proprie r ăspundere , cunoscând sancŃiunile 
privind falsul în declaraŃii că:  NU mă încadrez  în nici una din situaŃiile prevăzute la: 
A. articolul 69¹ din OUG 34/2006, cu toate modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

- nu am drept membrii în cadrul consiliului de administraŃie/organ de conducere sau de 
supervizare şi/sau are acŃionari ori asociaŃi persoane care sunt soŃ/soŃie, rudă sau afin până la 
gradul al patrulea inclusiv, sau care se află în relaŃii comerciale, astfel cum sunt ele prevăzute la 
art. 69, lit. a din OUG 34/2006, cu persoane care deŃin funcŃii de decizie în cadrul autorităŃii 
contractante. 
 

B. de asemenea nu mă încadrez în niciuna din situaŃiile prevăzute de articolele 90 şi 93 din Legea  
161/2003, cu toate modificările şi completările ulterioare. 
 
    Subsemnatul declar ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
    ÎnŃeleg ca în cazul în care aceasta declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 
 

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Operator economic, 



                                             (semnatura autorizata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Operator economic 
    .................. 
    (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTA 
    Către ........................................................ 
          (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completa) 
 
    Domnilor, 
    1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului 
_____________________________ _____________ (denumirea/numele ofertantului), 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai 
sus menŃionată, să prestăm achiziŃionarea de servicii : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________,   pentru suma de 
___________________________   (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), 
plătibilă după recepŃia serviciilor, 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 
prestăm serviciile până la data de ___________ 
    3. Ne angajăm să menŃinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, 
(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 achiziŃie publica aceasta 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 oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de 
oferta separat, marcat în mod clar "alternativa"; 
    │_│ nu depunem oferta alternativa. 
    (Se bifeaza opŃiunea corespunzătoare.) 
    6. Am înŃeles şi consimŃim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanŃia de bună execuŃie în conformitate cu prevederile din 
documentaŃia de atribuire. 
    7. Intelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice 
alta ofertă pe care o puteŃi primi. 
    Data .../.../... 
    . ....................., (semnatura), în calitate de ........................, legal autorizat sa semnez 
oferta pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic) 



 
                                               Operator economic, 
                                             (semnatura autorizata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


