
 
CAIET DE SARCINI 

privind achiziţia “Licente antivirus pentru 105 statii de lucru” – 1 buc. 
 
Caietul de sarcini conţine informaţii privind cerinţele de bază, minimale şi obligatorii care trebuie respectate 
de potenţialii ofertanţi pentru elaborarea propunerii tehnice în concordanţă cu necesităţile autorităţii 
contractante, precum şi a propunerii financiare. 
 
1. Obiectul contractului: îl constituie furnizarea (livrarea) următoarelor produse la Liceul Tehnologic 
“Grigore Moisil” Bistrița: 
 

PRODUS U/M Cantitate 

"Licente antivirus pentru 105 statii de lucru" buc. 1 

 
2. Condiţii de livrare, transport, montaj şi punere în funcţiune: 
 
Produsele se livrează la beneficiar; transportul, instalarea şi darea în folosinţă la beneficiar, cu mijloacele de 
transport şi personalul furnizorului.  
  
Costurile ocazionate de transport, montaj, punere în funcţiune, recepţie şi instruire personal de exploatare 
la beneficiar cad în sarcina furnizorului şi vor fi  incluse în preţ. 
 
3. Calitatea și caracteristicile tehnice ale produsului  se specifică, astfel  
 
Licente antivirus pentru 105 statii de lucru – 1 buc. 
 
 
Înnoire ESET Endpoint Protection Advanced pentru 105 statii de lucru pentru 36 luni 
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FORMULARE ŞI MODELE 

 

 

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, 
completate în mod corespunzator, ştampilate şi semnate de persoanele autorizate.  

 

 

Formular nr. 1       Scrisoare de înaintare 

Formular nr. 2       Formular de ofertă 

Formular nr. 3       Centralizator de prețuri 

Formular nr. 4       Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din  

                              Legea nr. 98/2016, actualizată  

Formular nr. 5       Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165  

                              coroborat cu art. 166 din Legea nr. 98/2016, actualizată 

Formular nr. 6       Declaraţie privind neîncadrarea în  prevederile art. 167 din Legea nr.  

                              98/2016, actualizată   

Formular nr. 7       Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/ 

                              2016, actualizată(conflictul de interese pentru ofertanţi/ candidaţi/ 

                              ofertanţi/asociaţi/subcontractanţi/terţ susţinător) 
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Formular nr. 1  

 (denumirea şi datele ofertantului) 

 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către,  

          Liceul Tehnologic “Grigore Moisil”, cu sediul în Bistrița, str. Rodnei nr.23  

 

Noi …….......................................... (denumirea ofertantului), vă transmitem alăturat oferta în 
scopul atribuirii contractului pentru furnizare “Licență antivirus pentru 105 statii de lucru” – 1 buc. 
conținând următoarele: 

     

    a) oferta; 

    b) documentele care însoţesc oferta. 

     

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

 

     

Data completării ............... 

 

 

Ofertant, 

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

(semnătura autorizată ofertant) 

LS 

 

 



 

  

Formular nr. 2 

 (denumirea şi datele ofertantului) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către:  

Liceul Tehnologic “Grigore Moisil”, cu sediul în Bistrița, str. Rodnei nr.23 

 

Domnilor, 

1. Examinând solicitarea Dvs. nr. 4040 din 09.12.2019 subsemnaţii, reprezentanţi ai 

ofertantului_______________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim  ca,  în 

conformitate cu   prevederile  şi cerinţele cuprinse în documentele solicitării, să furnizăm  “Licență 

antivirus pentru 105 statii de lucru” – 1 buc., pentru suma de _______________________________ 

(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia lucrărilor, 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 furnizăm 

echipamentele conform solicitării. 

 3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 10 zile (zece), respectiv 

până la data de 19.12.2019, 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 achiziţie publică 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 precizările din solicitarea de oferta (dacă 

este cazul); 

 7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 

ofertă pe care o puteţi primi. 

 

 

Data completării 

____________________ 

 

___________________________ 

( denumirea/numele ofertantului ) 

LS 

  



 

  

Formular nr. 3 

 (denumirea şi datele ofertantului) 

 

 

CENTRALIZATOR DE PREȚURI 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Produse 
Preț/ buc. 

LEI 
fără TVA 

Preț total 
LEI 

fără TVA 

1 "Licență antivirus pentru 105 statii de lucru" – 1 buc.   

 TOTAL   

 

 

 

 

                Data                                                                 Semnătura 

 



 Formular  nr. 4 

 (denumirea şi datele ofertantului) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 

din Legea nr. 98/2016 

 Subsemnatul, ................................ reprezentant împuternicit al .......................... 

(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura de cumpărare directă pentru 

furnizare “Licență antivirus pentru 105 statii de lucru” – 1 buc., la data de 09.12.2019, organizată 

de Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” Bistrița, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte 

publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost 

condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 

următoarele infracţiuni: 

   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea                  nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

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

condamnat; 

   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

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

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

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

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

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

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

condamnat; 

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

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 

finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută 

de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

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

condamnat; 

   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea 

nr.286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

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

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

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

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, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării  

(semnătură autorizată ofertant)LS 

  



 

  

Formular  nr. 5 

 (denumirea şi datele ofertantului) 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 coroborat cu art. 166 

din Legea nr. 98/2016 

 

 

Subsemnatul(a) ________________________________(se inserează numele 

operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de cumpărare directă pentru furnizare 

“Licență antivirus pentru 105 statii de lucru” – 1 buc., la data de 09.12.2019, organizată de Liceul 

Tehnologic “Grigore Moisil” Bistrița, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din 

procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă 

aflu în situaţiile prevăzute la art. 165 coroborat cu art. 166 din Legea nr. 98/2016, actualizată.    

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, orice documente doveditoare de care dispun. 

 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

Data completării  

 

Ofertant 

(semnătură autorizată ofertant) 

LS 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Formular  nr. 6 

 (denumirea şi datele ofertantului) 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 

din Legea nr. 98/2016 

 

 

 

Subsemnatul(a) ________________________________(se inserează numele 

operatorului economic), în calitate de ofertant pentru furnizare “Licență antivirus pentru 105 statii 

de lucru” – 1 buc., la data de 09.12.2019, organizată de Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” Bistrița, 

declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 167 

din Legea 98/2016, actualizată.  

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, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

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

 

Ofertant 

(semnătură autorizată ofertant) 

LS 

 


