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publicitate 4 . • 
pentru achiziţionarea de servicii speciflceĂnexei nr. 2 din 

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, lansează achiziţia 
Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala, în cadrul Proiectului „Copii şi 

tineri integraţi pentru o lume mai bună", cod PN2019 - Contract de finanţare nr. 12 
din 29.12.2020 

Autoritatea contractantă: Universitatea „Ştefan cel Mare" Suceava CIF: 4244423 Adresă: str. 
Universităţii, nr. 13 Localitate: Suceava Cod poştal: 720229 Ţară: Romania Punct(e) de contact: Serviciul 
Achiziţii Publice Telefon/Fax: 0330/103 703 E-mail: ericab@usin.ro 

Obiectul achiziţiei 
Obiectul achiziţiei îl reprezintă achiziţia de 
Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala pentru 48 de copii cu cerinţe educaţionale speciale 

(CES) si părinţii acestora. 

Tivul contractului o Servicii 

Cod CPV: 85000000-9 Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială; 

Criteriul aplicat 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut pe fiecare serviciu 
solicitat (servicii de consiliere psihologica, logopedie, servicii medicale - minimum 15 şedinţe de 
consiliere psihologica/ logopedie/ servicii medicale sau o combinaţie intre acestea concordant cu 
planul de tratament realizat) si total ofertă, (aceasta va avea incluse toate cheltuielile necesare 
prestării prezentului contract: transportul, etc.). 

Valoare totală estimată fără T. V.A.: 201.680,67 LEI fără TVA 

Informaţii administrative: Caietul de sarcini şi Formularul de contract sunt ataşate prezentei invitatii. 
Limba de redactare a ofertei: Romana 
Moneda in care se transmite oferta dp pret: LEI 
Data limita de depunere a ofertelor AC.^.JJ.-:.Hi2i, ora 

Condiţii de livrare: conform caiet de sarcini. 

Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, Str. Universităţii nr. 13, 720 229 Suceava, România, Tel: +40 230 520 081, Fax: +40 230 520 080 
Web: www.usv.ro 

mailto:ericab@usm.ro
http://www.usv.ro


Recepţie: Plata facturii se face după întocmirea documentelor de recepţie, conform normelor 
legale în vigoare. 

Preţul: preţul este ferm şi nu se ajustează. 

Valabilitatea ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 zile calendaristice de la data depunerii 
ofertei. 
Se solicită ofertă în lei fără T.V.A. pe fiecare serviciu solicitat (servicii de consiliere psihologica, 
logopedie, servicii medicale - minimum 15 şedinţe de consiliere psihologica/ logopedie/ servicii medicale 
sau o combinaţie intre acestea concordant cu planul de tratament realizat) si total ofertă, (aceasta va avea 
incluse toate cheltuielile necesare prestării prezentului contract: transportul, etc.). 

Documente de calificare 
Pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziţie, fiecare ofertant va prezenta 
următoarele documente: 
1. Certificat constatator emis de Oficiul National ol Registrului Comerţului, original sau copie 
conform cu originalul, din care să rezulte că obiectul contractului are corespondent în obiectul de 
activitate al ofertantului. Datele precizate în Certificatul constatator vor fi reale/actuale la data limită de 
depunere a ofertelor. 
2. Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF, privind plata obligaţiilor Ia bugetul general 
consolidat din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor. Acest 
document va fi prezentat de către ofertanţi în original sau copie conform cu originalul, valabil la data 
depunerii ofertei. 
3. Certificat fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a unităţii administrativ teritoriale 
pentru sediul social, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante Ia momentul prezentării 
acestora. Acest document va fi prezentat în original sau copie conform cu originalul, valabil la data 
depunerii ofertei. 
4. Cazierul judiciar al ofertantului şi al membrilor organului de administrare, de conducere, sau a celor 
ce au putere de reprezentare, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul 
constitutiv. Documentul se va depune în original sau copie conform cu originalul, valabil la data 
depunerii ofertei. 
5. Declaraţie privind principalele servicii similare prestate în ultimii 3 ani - Ofertantul va prezenta cel 
puţin 1 (un), dar nu mai mult de 3 (trei) contract de prestare servicii similare ca valoare şi activităţi 
desfăşurate cu prezenta propunere de achiziţie, conţinând valori, perioade, beneficiari, indiferent dacă 
aceştia din urmă sunt autoritaţi contractante sau clienţi privaţi. 
6. Declaraţie privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare). 
7. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 şi 167 din Legea 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu privire la motivele de excludere a 
candidatului/ofertantului. 
8. Declaraţie privind evitarea conflictului de interese (art. 59 şi 60 din Legea 98/2016, cu modificările 
şi completările ulterioare). 
9. Declaraţie privind respectarea legislaţiei privind condiţiile de mediu, social şi cu privire Ia relaţiile 
de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului. 
10. Declaraţie pe proprie răspundere a administratorului ofertantului din care să reiasă că nu deţine 
informaţii privind conţinutul ofertelor celorlalţi participanţi şi că nu are înţelegeri cu alţi participanţi sau 
cu autoritatea contractantă în scopul denaturării rezultatului selecţiei. 
11. Dovada acreditarii ca furnizor de Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala 
12. Dovada licenţierii pentru acordarea serviciilor solicitate 

Primirea şi transmiterea răspunsurilor la clarificări 
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este 
de 3 zile lucrătoare. 



Termenul de răspuns la solicitarea de clarificări este de 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării. 

Informaţii suplimentare: 
Garanţie de participare 
Cuantumul garanţiei de participare este de: 2.016 lei. 
Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi de minim 3 luni de la termenul limita de 
primire a ofertelor. 
Garanţia de participare se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 
emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in condiţiile 
legii. Garanţia trebuie sa fie irevocabila. 
Contul pentru depunerea garanţiei de participare, in cazul in care se constituie prin virament bancar: 

• LEI: RO 57 TREZ 5915 005X XX00 2307 - Trezoreria Suceava, CUI: 4244423 
• Euro: R080BTRLEURCRTO038118123, deschis la Banca Transilvania - Sucursala Suceava. 
• Instrumentul de garantare se transmite împreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia, cel mai 

târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, si trebuie sa prevada ca plata garanţiei de 
participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei 
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 

Garanţia de buna execuţie: 10% din valoarea fara TVA a contractului, se constituie în termen de 5 
zile lucrătoare, de la data semnării contractului, într-una din formele prevăzute în art. 40, alin. 1 si 2 
din HG 395/2016. 

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte specificaţiile prevăzute în prezentul Caiet de 
sarcini. Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse în 
aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu termenii de referinţă din caietul de sarcini. 
Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a presta serviciile în acord cu 
toate specificaţiile menţionate în caietul de sarcini. 
Cu privire la Formularul de contract, ofertanţii vor depune o declaraţie prin care sunt de acord cu 
clauzele contractuale obligatorii. Se permite formularea de amendamente pentru formularul de contract 
odată cu depunerea ofertei, dar nu şi pentru secţiunea Clauze Obligatorii. 

Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire si indica, motivat, 
in cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt 
confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislaţiei 
aplicabile. 

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare: 
Oficiul juridic al Universităţii "Ştefan cei Mare", str. Universităţii, nr. 13, corp F, et. 2, Telefon- +40 
230 216 147 int. 442 

In termen de 3 zile de la transmiterea comunicării rezultatului procedurii ofertantul declarat necâştigător 
poate depune contestaţie. Contestaţia va fi soluţionata şi comunicată ofertanţilor în termen de 2 zile de 
la primire. 
După primirea contestaţiei, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de remediere pe care le 
consideră necesare ca urmare a contestaţiei, în cel mult trei zile de la primirea contestaţiei. Măsurile 
adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de 
atribuire, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării lor. 

Ofertele incomplete nu vor ii luate în considerare. 



Date de contact ale Achizitorului 
Ofertele vor fi trimise în atenţia: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, str. Universităţii, nr. 
13, cod 720 229, corp E, etaj 1, camera 135 (Registratura USV), între orele 8:00 a.m. si 16:00, de luni 
pana vineri. 

Pentru informaţii suplimentare: 
Telefon/fax: 0330 103703 
Email: ericab@usm.ro. 

Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii despre documentaţia de atribuire printr-o 
solicitare în scris, de luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la 
adresa de mai sus. 

ŞEF SEIES 
Jr. 

Fţ l l PUBLICE 
TEANU 

întocmit, 
Adm. fin. Erica FEDEREAC 

mailto:ericab@usm.ro


^ FRDS Norway 
grants 

Prog ramu l „Dezvoltare locală, reducerea sărăc ie i şl creşterea incluziunii romilor" 
Denum i r e apel: „Educaţie incluzivă pentru copii ş i tineri în situaţii de risc" 
Titlul/codul proiectului: „Copii ş i tineri integraţi pentru o lume ma i b u n ă (CT IL ) " / P N 2 0 1 9 

CAIET DE SARCINI 

Privind achiziţia de Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala, în cadrul Proiectului „Copii 
şi tineri integraţi pentru o lume mai bună", cod PN2019 - Contract de finanţare nr. 12 din 
29.12.2020 

Contract Beneficiar Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 

Cerinţele impuse vor fi considerate minimale. în acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la 
prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea 
tehnică presupune asigurarea unui nivel cantitativ şi/sau calitativ superior cerinţelor minimale din 
Caietul de sarcini. 

Ofertarea de produse cu alte elemente/componente celor prevăzute în Caietul de sarcini atrag 
descalificarea ofertantului. 

Specificaţii pentru Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala: 
Oferirea de Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala pentru 48 de copii cu cerinţe 
educaţionale speciale (CES) si părinţii acestora. 
Pentru fiecare copil va fi alocata suma de 5000 lei, astfel, la PP va fi alocata suma de 240.000,00 lei cu 
TVA pentru 48 copii. 

Ofertanţii trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiţii: 
- Sa fie acreditati ca furnizori de Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala 
- Sa fie licenţiaţi pentru acordarea serviciilor solicitate 
- Sa aiba angajat personal de specialitate calificat in domeniul serviciilor de sanatate si 

serviciilor de asistenta sociala 

Oferta va fi insotita de urmatoarele documente: 
- Actele constitutive 
- Certificat de inregistrare registrul comerţului 
- Dovada personalului necesar pentru serviciile solicitate 
- Dovada acreditarii ca furnizor de Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala 
- Dovada acreditarii serviciilor solicitate 

- Lista preturilor de referinţa practicate de furnizor pentru serviciile solicitate 

Termen prestare servicii: 15.01.2022 - 30.12.2023 
Valoarea totală a contractului este de 201.680,67 LEI iară TVA (240.000,00 LEI cu TVA) 

W Universitatea 
Ştefan cel Mare 

U S U Suceava 

w 
IRCAS 
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Norway 
grants fc FRDS 
Prog ramu l „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor" 
Denum i r e apel: „Educaţie incluzivă pentru copii ş i tineri în situaţii de risc" 
Titlul/codul proiectului: „Copii şi tineri integraţi pentru o lume ma i bună (CT I L ) " / P N 2 0 1 9 

Copiii care vor beneficia de aceste servicii vor fi selectati de Universitatea Ştefan cel Marc din 
urmatoarele scoli colaboratoare: 

> Şcoala Gimnaziala Drăgoieşti 
> Şcoala Gimnaziala Panaci 
> Şcoala Gimnaziala Şerbăuţi 
> Şcoala Gimnaziala Măritei 
> Şcoala Gimnaziala Siminicea 
> Şcoala Gimnaziala nr.l Manoleasa (jud. Botoşani) 
> Şcoala Gimnaziala O. C. Tăslăuanu Bilbor (jud. Harghita) 

Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala: 
Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala pentru 48 de copii cu CES (5000 lei cu TVA/copil * 
48 copii) si părinţii/ tutorii acestora. 
Copiii care vor beneficia de aceste servicii au fost diagnosticaţi după cum urmează: 

• Alexie 
• Agrafie 
• Discalculie 
• Disgrafie 
• Tulburări specifice de dezvoltare ale abilitaţilor 

deficienta funcţionala accentuata, cod handicap 5 
deficienta funcţionala grava(cu asistent), cod handicap 7 

- deficienta /afectari: psihica/intelect de limita 
- deficienta /afectari: psihica uşor 
- deficienta /afectari:psihica moderat 
- deficienta /afectari: psihica uşor 
- deficienta funcţionala accentuata, cod5 
- deficienta funcţionala medie, cod handicap 1 
• Strabism 
• Anxietate, 
• Tulburare mixtă de limbaj 
• retard intelectual 
• ritm lent de învăţare, afecţiuni oftalmologice 

Furnizorul se va asigura ca va elabora un Plan de tratament/ asistenta pentru copil si părinţi/ tutori 
concordant cu nevoile fiecărui beneficiar şi că are personal calificat care sa acopere toate obligaţiile 
asumate în Planul de tratament/ asistenta pentru copil si părinţii/ tutorii acestuia. 
Aceste servicii de sanatate vor include evaluarea stării de sanatate a copiilor si realizarea unui plan de 
tratament/ asistenta. 

W Universitatea 
Ştefan cel Mare 

U S U Suceava 
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tpQ-
Norway 
grants t l F R D S 

Prog ramu l „Dezvoltare locală, reducerea sărăcie i şi creşterea incluziunii romilor" 
Denumi re apel: „Educaţie Incluzlvă pentru copii ş i tineri în situaţii de risc" 
Titlul/codul proiectului: „Copii ş i tineri integraţi pentru o lume mal bună (CT I L ) " / P N 2 0 1 9 

In funcţie de nevoile reale ale copiilor si părinţii or/tutorilor vor fi oferite servicii de consiliere 
psihologica, logopedie, servicii medicale. Astfel, pentru fiecare copil si părintele/ tutorele sau, vor fi 
oferite minimum 15 şedinţe de consiliere psihologica/ logopedie/ servicii medicale sau o combinaţie 
intre acestea concordant cu planul de tratament realizat. 
Furnizorul serviciului are personal de specialitate angajat sau are încheiate contracte de prestări 
servicii cu specialiştii necesari pentru elaborarea si aplicarea planului de tratament/ asistenta. 
Spatiile in care vor fi furnizate serviciile de sanatate si serviciile de asistenta sociala corespund din 
punct de vedere al condiţiilor minime ce trebuie respectate pentru prestarea acestui tip de servicii. 
Prestatorul are obligaţia sa păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal si medical ce ii sunt 
aduse la cunostinta pentru prestarea serviciilor de sanatate si de asistenta sociala ce fac obiectul 
contractului. 
Prestatorul are obligaţia sa furnizeze serviciile de sanatate si de asistenta sociala cu respectarea 
intocmai a prevederilor legale aplicabile pentru aceasta activitate. 
De asemenea, va intra in sarcina prestatorului asigurarea transportului copiilor de la domiciliu Ia locul 
unde se vor oferi serviciile de care are nevoie. 

Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile cu profesionalism şi promptitudine şi in conformitate cu 
prevederile caietului de sarcini. 
Prestatorul serviciului respecta drepturile beneficiarilor prevăzute de lege. 
Prestatorul serviciului deţine si aplica un Cod propriu de etica care cuprinde un set de reguli ce privesc, 
in principal, asigurarea unui tratament egal pentru toti beneficiarii, fara niciun fel de discriminare, 
acordarea serviciilor exclusiv in interesul beneficiarilor si pentru proiecţia acestora, respectarea eticii 
profesionale in relaţia cu beneficiarii. 

Pentru fiecare copil furnizorul va preda beneficiarului urmatoarele documente: 
- Un document care sa ateste evaluarea stării de sanatate 
- Planul de tratament/ asistenta pentru copil si părinţii/ tutorii acestuia 
- Calendarul desfasurarii sesiunilor de terapie si furnizării tuturor serviciilor de care copilul are 

nevoie 
- Costul serviciilor furnizate (inclusiv transportul) in limita a 5000 lei cu TVA/ persoana 

Dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal revine exclusiv Contractorului Universitatea Ştefan 
cel Mare din Suceava. 

Coordonator proiect 
Ioana Andreea COZIANU 

Responsabil achiziţii 

Erica FI tC 

W Universitatea 
Ştefan cel Mare 

U S U Suceava 
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Fişa de date 

Secţiunea I: Autoritatea contractantă 

1.1) Denumire şi adrese 

Denumire oficială: Universitatea „Ştefan cel Mare" Suceava CIF: 4244423 

Adresă: str. Universităţii, nr. 13 

Localitate: Suceava Cod NUTS: Cod poştal: 720229 Ţară: Romanía 

Punct(e) de contact: Serviciul Achiziţii Publice 
In atenţia: Erica Federeac 

Telefon: 0230 216 147 int. 
422 

E-mail: cricab/ăHJsm.ro Fax: 0330/103 703 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.usv.ro 
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.usv.ro 

1.2) Comunicare 

o Documentele achiziţiei publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet şi gratuit la: 
(URL) https://usv.ro/resurse/achizitii-publice/anunturi-achizitii/, cât şi pe site-ul e-licitatie -
secţiunea - Publicitate anunţuri 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la 

Pentru informaţii suplimentare: 
Telefon/fax: 0330 103703 
Email: ericab@usm.ro 

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse 

• pe cale electronică via: (URL) 

o la adresa menţionată mai sus 
o la următoarea adresă: Ofertele vor 11 trimise în atenţia: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, 

str. Universităţii, nr. 13, cod 720 229, corp E, etaj 1, camera 135 (Registratura USV), între orele 
8:00 a.m. si 16:00, de luni pana vineri. 

1.3) Tipul autorităţii contractante 

Instituţie de învătământ Superior 
Activitate principală - Educaţie 

http://www.usv.ro
http://www.usv.ro
https://usv.ro/resurse/achizitii-publice/anunturi-achizitii/
mailto:ericab@usm.ro


II. 1) Descriere 

II.I.l) Titlu: Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala, în cadrul Proiectului „Copii şi tineri 
integraţi pentru o lume mai bună", cod PN2019 - Contract de finanţare nr. 12 din 29.12.2020 

II.1.2) Descrierea achiziţiei publice: 
Servicii de sanatate sl servicii de asistenta sociala pentru 48 de copii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) 
si părinţii acestora. 

II. 1.3) Criterii de atribuire 

o Criteriile de mai jos 

o Preţul - preţul cel mai scăzut 
II. 1.4) Valoarea estimată 

Valoarea fără TVA 201.680,67 LEI fără TVA 
(5000 lei cu TVA/copil * 48 copii) 
o Valoarea estimată cuprinde toate costurile necesare prestării serviciilor solicitate. 

11.1.5) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziţii: 

începere: 15.01.2022/încheiere: 31.12.2023 

11.1.6) Informaţii privind variantele 

Vor fi acceptate variante o da o nu 

II. 1.7) Informaţii despre fondurile Uniunii Europene 

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene o da o nu 
Identificarea proiectului: „Copii şi tineri integraţi pentru o lume mai bună", cod PN2019 - Contract de 
finanţare nr. 12 din 29.12.2020 

II.1.8) Informaţii suplimentare: 

Garanţie de participare 
Cuantumul garanţiei de participare este de: 2.016 lei. 
Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi de minim 3 luni de la termenul limita de primire a 
ofertelor. 
Garanţia de participare se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o 
institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in condiţiile legii. Garanţia 
trebuie sa fie irevocabila. 
Contul pentru depunerea garanţiei de participare, in cazul in care se constituie prin virament bancar: 
LEI: RO 57 TREZ 5915 005X XX00 2307 - Trezoreria Suceava, CUI: 4244423 
Euro: R080BTRLEURCRT0038118123, deschis la Banca Transilvania-Sucursala Suceava. 
Instrumentul de garantare se transmite împreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la 
data si ora-limita de depunere a ofertelor, si trebuie sa prevada ca plata garanţiei de participare se va executa 
necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate. 

Garanţia de buna execuţie: 10% din valoarea fara TVA a contractului, se constituie în termen de 5 zile 
lucrătoare, de la data semnării contractului, într-una din formele prevăzute în art. 40, alin. 1 şi 2 din 
HG 395/2016. 



III. 1) Condiţii de participare 

Pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziţie, fiecare ofertant va prezenta următoarele 
documente: 
1. Certificat constatator emis de Oficiul National ol Registrului Comerţului, original sau copie conform cu 
originalul, din care să rezulte că obiectul contractului are corespondent în obiectul de activitate al ofertantului. 
Datele precizate în Certificatul constatator vor fi reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. 
2. Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF, privind plata obligaţiilor la bugetul general consolidat din 
care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor. Acest document va fi prezentat de 
către ofertanţi în original sau copie conform cu originalul, valabil la data depunerii ofertei. 
3. Certificat fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a unităţii administrativ teritoriale pentru 
sediul social, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării acestora. Acest 
document va fi prezentat în original sau copie conform cu originalul, valabil la data depunerii ofertei. 
4. Cazierul judiciar al ofertantului şi al membrilor organului de administrare, de conducere, sau a celor ce au 
putere de reprezentare, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv. Documentul 
se va depune în original sau copie conform cu originalul, valabil la data depunerii ofertei. 
5. Declaraţie privind principalele servicii similare prestate în ultimii 3 ani - Ofertantul va prezenta cel puţin 1 
(un), dar nu mai mult de 3 (trei) contract de prestare servicii similare ca valoare şi activităţi desfăşurate cu 
prezenta propunere de achiziţie, conţinând valori, perioade, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt 
autoritaţi contractante sau clienţi privaţi, 
6. Declaraţie privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare). 
7. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 şi 167 din Legea 98/2016, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu privire la motivele de excludere a candidatului/ofertantului. 
8. Declaraţie privind evitarea conflictului de interese (art. 59 şi 60 din Legea 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare). Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii/entităţii contractante cu privire la 
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: 
Rector: prof. univ. dr. ing. Valentin POPA 

Prorector: prof. univ. dr. Mihai DIMIAN 

Prorector: prof. univ. dr. Ştefan PURICI 

Prorector: prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN 

Prorector: prof. univ. dr. Mircea DIACONU 

Director Direcţia Economică: Ec. Geanina MĂCIUCĂ 

Director General Ad-tiv: ing. Cătălin VELICU 

Şef serviciu achiziţii publice: jr. Eugenia MUNTEANU 

Oficiu juridic: Jr. Oana Georgeta BOICU POSASTIUC, Jr. Iolanda RUSU 

Comisia de evaluare a ofertelor va avea următoarea componenta: 

Preşedinte cu drept de vot jr. Eugenia MUNTEANU 

Membri: Erica FEDEREAC 

Roxana HOLCĂ-NISTOR 

Membru de rezervă: Lucian Ioan OPAIŢ 

9. Declaraţie privind respectarea legislaţiei privind condiţiile de mediu, social şi cu privire la relaţiile de 
muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului. 
10. Declaraţie pe proprie răspundere a administratorului ofertantului din care să reiasă că nu deţine informaţii 
privind conţinutul ofertelor celorlalţi participanţi şi că nu are înţelegeri cu alţi participanţi sau cu autoritatea 
contractantă în scopul denaturării rezultatului selecţiei. 
11. Dovada acreditarii ca furnizor de Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala 
12. Dovada licenţierii pentru acordarea serviciilor solicitate 



a procedura operaţională proprie privind atribuirea contractelor de achiziţii publice de prestări servicii 
specifice Anexei nr. 2 din Legea nr. 98/2016 

IV.2) Informaţii administrative 
Prezentarea ofertei 

IV.2.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice 
Descrierea produselor oferite, cu detalii tehnice si caracteristici (conform caietului de sarcini). 
Declaraţie privind insusirea Clauzelor Contractuale Obligatorii. Cu privire la Formularul Clauze Contractuale 
Obligatorii însuşit, se permite formularea depunerea în ofertă a amendamentelor în legătură cu Clauze 
contractuale specifice. 
Oferta tehnica: Propunerea tehnica va fi elaborată astfel incat sa respecte specificaţiile prevăzute in Caietul de 
sarcini. Propunerea tehnica se întocmeşte astfel incât procesul de evaluare si informaţiile cuprinse in aceasta sa 
permită identificarea facila a corespondentei cu termenii de referinţa din caietul de sarcini. Propunerea tehnica 
trebuie sa reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute in Caietul de sarcini. 
In cazul în care oferta nu respecta toate cerinţele prevăzute in documentaţia de atribuire, comisia de evaluare 
are dreptul de a o respinge. 

Oferta trebuie organizata corespunzător structurii caietului de sarcini, si in conformitate cu Formularul 4. 

IV.2.2 Modul de prezentare al propunerii financiare 
- Formular de ofertă (Formularul nr. 2), însoţit de centalizator de preţuri - Formularul nr. 3 
Oferta financiara: Preţurile exprimate in LEI fără TVA. 
Ofertantul trebuie să se încadreze în valorile estimate. Se solicită ofertă în Iei fără T.V.A. pe fiecare 
serviciu solicitat (servicii de consiliere psihologica, logopedie, servicii medicale - minimum 15 şedinţe 
de consiliere psihologica/ logopedie/ servicii medicale sau o combinaţie intre acestea concordant cu planul 
de tratament realizat) si total ofertă, (aceasta va avea incluse toate cheltuielile necesare prestării 

I prezentului contract: transportul, etc.). 
Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare. 
IV.2.3 Modul de prezentare al ofertei 
Cerinţa obligatorie: 
Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire si indica, motivat, in 
cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidenţiale, 
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislaţiei aplicabile. 

- Ofertantul depune oferta si documentele de calificare la adresa: Universitatea "Ştefan cel Mare" din 
Suceava, str. Universităţii, nr. 13, cod 720 229, corp E, etaj 1, camera 135 (Registratura USV), între 
orele 8:00 a.m. si 16:00, de luni pana vineri. 

V. 1) Informaţii suplimentare 
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul Ioc cu preturi egale: In cazul in care se constata ca 
ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in 
vederea departajarii ofertelor. 

V.2) Proceduri de contestare 

VI. Organismul de soluţionare a contestaţiilor 

VI.4.1) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare 

Denumire oficială: Oficiul juridic al Universităţii "Ştefan cel Mare" 

Adresă: str. Universităţii, nr. 13, corp F, et. 2 

Localitate: Suceava Cod poştal: 720229 Ţară: Romania 

E-mail: Telefon: +40 230 216 147 int. 442 

Adresă internet: (URL) Fax: 



UNIVERSITATEA 
"ŞTEFAN CEL 

MARE£ JţpŞ' 
SUifcAVTC 

Rnf 1 
« f i f t a â W P H * 
PUBLICE 

Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala, 
în cadrul Proiectului „Copii şi tineri integraţi 

pentru o lume mai bună", codPN2019 - Contract 
de finanţare nr. 12 din 29.12.2020 

UNIVERSITATEA 
"ŞTEFAN CEL MARE" 

Nr. din 

UNIVERSITATEA 
"ŞTEFAN CEL 

MARE£ JţpŞ' 
SUifcAVTC 

Rnf 1 
« f i f t a â W P H * 
PUBLICE 

S.C. . . . . . . . . . . . . . S.R.L 

Nr. din 

Contract de servicii 

în temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice şi al HG 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, s-a încheiat 
prezentul contract de servicii, între 

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" din SUCEAVA 
Adresa: Str. Universităţii, nr. 13 , 720229 , Romania , tel: + 40 230 216147 , fax: +40 230 
523747 , cod fiscal 4244423, reprezentata prin Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA - Rector, în 
calitate de achizitor, pe de o parte 
Ş» 

, cu sediul in , , cod postai telefon/fax 
, numărul de inmatriculare , cod unic de înregistrare cont 

, deschis la Trezoreria , reprezentata prin in calitate de 
prestator, pe de altă parte. 

2. Definiţii 
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. 
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c.preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului; 
e. produse - bunuri cuprinse în anexa/anexele Ia prezentul contract şi pe care prestatorul are 
obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f . f o r ţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu 
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
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10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca preţul serviciilor prestate catre prestator in termenul 
convenit. 
10.2 - Plata se va efectua prin ordin de plată, în termen de 30 zile de la recepţia cantitativă 
şi calitativă a serviciului prestat, în baza facturii emise. Plata se va face după semnarea 
unui proces verbal de recepţie. In cazul în care plata nu se va efectua la termenul convenit, 
părţile de comun acord pot stabili o reeşalonare la plată a sumelor datorate, pentru fiecare 
tranşă urmând a fi stabilit un termen de plată. 
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile lucratoare de la expirarea 
perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor (dacă este 
cazul). Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel 
mai scurt timp posibil (dacă este cazul). 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1. In cazul în care, Contractantul/Achizitorul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate 
prin contract sau le îndeplineşte necorespunzător, atunci Autoritatea/entitatea contractantă are 
dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din O.G. nr. 13/2011 
privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările 
ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar 
nu mai mult de valoarea contractului. 
11.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
repetat (mai mult de doua ori), dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat 
şi de a pretinde plata de daune-interese. 
11.3- Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
furnizorului, conform prevederilor legale în vigoare. 
11.4- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. In 
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 
12. Garanţia de buna execuţie: 10% din valoarea fara TVA a contractului, se constituie în 
termen de 5 zile lucrătoare, de la data semnării contractului, într-una din formele prevăzute în 
art. 40, alin. 1 şi 2 din HG 395/2016. 

13. Alte resposabilităţi ale prestatorului 
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute 
de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 
propunerea tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului. 
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19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie in anexe la contract. 
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi 
notificată achizitorului. 

20. Cesiunea 
20.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile născute 
rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi stabilite iniţial. 

21. Forţa majoră 
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor. 
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

22. Soluţionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului. 
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către 
instanţa judecătoreasca competenta din Suceava. 

23. Limba care guvernează contractul 
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

24. Comunicări 
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării. 
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ANEXA iir. 1 
La contractul nr / 

Denumire serviciu UM 
Preţ 

unitar 
LEI fără 
T.V.A. 

Preţ 
total 

LEI fără 
T.V.A. 

Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala, în cadrul 
Proiectului „Copii şi tineri integraţi pentru o lume mai bună", cod 
PN2019 - Contract de finanţare nr. 12 din 29.12.2020 

TOTAL fără T.V.A. 
VALOARE T.V.A. 
TOTAL cu T.V.A. 

Pentru Autoritatea/ contractantă Pentru Contractant 

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE" din [Contractantul] 
SUCEAVA 

Prof.univ.dr. ing. Valentin POPA [numele şi prenumele reprezentantului legal al 
R e c t o r> Contractantului] 

Semnătura 

Ing. Cătălin VELICU [funcţia reprezentantului legal al Contractantului] 
Director General Administrativ 

Semnătură 

Ec. Geanina MĂCIUCĂ 
Director Economic, [semnătura reprezentantului legal al 

Semnătură Contractantului] 

Oficiul Juridic, 
Semnătură 

Jr. Eugenia MUNTEANU 
Şef Serviciu Achiziţii Publice 

Semnătură 

întocmit, 
Erica FEDEREAC 

Semnătură 

Data: [zz/ll/aaaa] Data: [zz/ll/aaaa] 
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FORMULARE 

Fiecare operator economic care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute 
în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 

Formularul 2 - FORMULAR DE OFERTĂ 

Formularul 3 - CENTRALIZATORUL PROPUNERII FINANCIARE 

Formularul 4 - FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ 

Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru 
demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii 
ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire: 

Orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat numai în original de 
ofertant şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să 
reprezinte ofertantul. în acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului 
legal. 

A 

In cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraţie/formular 
solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori. 

Documentele / declaraţiile / certificatele / emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi 
prezentate în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă: original, copie 
legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita 
ofertanţilor declaraţi câştigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea 
au fost depunse în procedură în forma "copie conform cu originalul". 

Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie 
conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană. 

1 



FORMULARUL 2 

OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava 
Str. Universităţii, nr.13, cod 720229, Suceava 

Domnilor, 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii , reprezentanţi ai ofertantului 

(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam (denumirea serviciilor) cod 
C P V ' P e n t r u s u m a de (suma în litere şiîn cifre) lei, reprezentând 

_ (suma în litere şi în cifre) euro, plătibilă după recepţia serviciului, la 
care se adaugă taxă pe valoarea adaugată în valoare de (suma în litere şi în 
cifre) lei. ' 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în 
graficul de timp anexat, respectiv în {seva specifica nr. de zile, saptamani sau luni) 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de (durata în 
litere şi cifre)zile, respectiv până Ia 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 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. Alături de oferta de bază: 
•depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în 
mod clar "alternativă"; 
• n u depunem ofertă alternativă. 

(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles şi consimţim că, 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 / / 

(semnătura), în calitate de , legal autorizat să semnez 
f , . r^ ; " au iuuia i M JW1U 

oferta pentru şi in numele (denumirea/numele ofertantului). 

Ofertant, 

Denumire operator economic 
(nume, prenume în clar, funcţie semnatar) 

(semnătură si stampila) 
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FORMULARUL 3 
OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 
CENTRALIZATORUL PROPUNERII FINANCIARE 

Către Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava 
Str. Universităţii, nr.13, cod 720229, Suceava 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
serviciului 

Cantitatea 
(U.M.) 

Preţul 
unitar la 
destinada 
finala 

Preţul 
total Ia 

destinatia 
finala 
(2x3) 

Taxa pe 
valoarea 
adaugata 

1. lei: lei: 

TOTAL Iei: lei: 

Ofertant, 

Denumire operator economic 
(nume, prenume în clar, funcţie semnatar*) 

(semnătură si stampila) 
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Ofertantul 

(denumirea) 
DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016 

Subsemnatul _ (denumirea / numele si sediu/adresa operatorului 
economic ) in calitate de al Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / 
Subcontractantul / T e r t susţinător la procedura de atribuire 

. declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 
f• . • j j? , . ; r r : l u ^ u i i u w t , ouu otuiviiuiiuc apuca ie 
taptei de tais in acte publice, ca că nu mă incadrez in nici una din următoarele situaţii prevăzute la art 59 si 
art 60 alin. 1 din Legea 98/2016, respectiv: ' " 
- Nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi 
terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori 
subcontractanţi propuşi; 

- Nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul 
de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători 
ori subcontractanţi propuşi; 
- Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori mă aflu într-o 
alta situaţie de natura să îmi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare-
- Nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare 
şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până Ia gradul al 
doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire-
- 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 autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat in procedura de atribuire. 

Persoanele ce deţin funcţii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante sunt nrmatoareto-
Reprezentant legal Rector: prof. univ. dr. ing. Valentin POPA, 
Prorector: prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, 
Prorector: prof. univ. dr. Ştefan PURICI,' 
Prorector: prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN, 
Prorector: prof. univ. dr. Mircea DIACONU, 
Director Direcţia Economică: Ec. Geanina MĂCIUCĂ, 
Director General Ad-tiv: ing. Cătălin VELICU, 
Şef serviciu achiziţii publice: jr. Eugenia MUNTEANU, 
Birou juridic: Jr. Oana Georgeta BOICU POSASTIUC, Jr. Iolanda RUSU 

Comisia de evaluare a ofertelor: 
Preşedinte cu drept de vot: Eugenia MUNTEANU, 
Membri: Erica FEDEREAC, Roxana HOLCĂ-NISTOR, 
Membru de rezervă: Lucian loan OPAIŢ 

Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în 
K ? r a t l £ a O T 1 C e p u n c t p e p a r c u r s u l d e r u l ă r i i procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 
publica sau, in cazul in care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achizi 
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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 în scopul verificării datelor din prezenta 
QCClâTclţlS. 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume) (semnătură şi ştampliă), in calitate de 

> legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

(denumire/nume operator economic) 
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Ofertantul 

(denumirea) 

D E C L A R A Ţ I E 
privind neîncadrarea în prevederile art. 164,165,167 din Legea 98/2016 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea operatorului 
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la 
procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
având ca obiect (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV , la data 
d e (zi/luna/an), organizată de (denumirea autorităţii contractante), 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, 165, 167 din Legea 98/2016 
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 

Ofertantul 

(nume, prenume, semnătura autorizată, ştampilă) 

6 



FORMULARUL 4 
OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 

Formular propunere tehnică 

Specificaţii tehnice solicitate 
Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala 
în cadrul Proiectului „Copii şi tineri integraţ 
pentru o lume mai bună", cod PN2019 - Contraci 
de finanţare nr. 12 din 29.12.2020 
Oferirea de Servicii de sanatate si servicii de 
asistenta sociala pentru 48 de copii cu cerinţe 
educaţionale speciale (CES) si părinţii acestora. 

Specificaţii tehnice ofertate 

Termen prestare servicii: 15.01.2022-30.12.2023 

Ofertanţii trebuie sa îndeplinească urmatoarele 
condiţii: 

- Sa fie acreditati ca furnizori de Servicii de 
sanatate si servicii de asistenta sociala 

- Sa fie licenţiaţi pentru acordarea serviciilor 
solicitate 

- Sa aiba angajat personal de specialitate 
calificat in domeniul serviciilor de sanatate si 
serviciilor de asistenta socială 

Olena va ti insotita de urmatoarele documente: 
- Actele constitutive 

- Certificat de înregistrare registrul comerţului 

- Dovada personalului necesar pentru serviciile 
solicitate 

- Dovada acreditarii ca furnizor de Servicii de 
sanatate si servicii de asistenta sociala 

- Dovada acreditarii serviciilor solicitate 

- Lista preturilor de referinţa practicate de 
furnizor pentru serviciile solicitate 

Cupin care vor beneficia de aceste servicii au fost 
diagnosticaţi după cum urmează: 
• Alexie 

• Agrafie 

—• 

L_ 
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• Discalculie 

• Disgrafie 

• Tulburări specifice de dezvoltare ale abilitaţilor 

- deficienta funcţionala accentuata, cod 
handicap 5 

- deficienta funcţionala grava(cu asistent), cod 
handicap 7 

- deficienta /afectari: psihica/intelect de limita 

- deficienta /afectari: psihica uşor 

- deficienta /afectari:psihica moderat 

- deficienta /afectari: psihica uşor 

- deficienta funcţionala accentuata, cod5 

- deficienta funcţionala medie, cod handicap 1 

• Strabism 

• Anxietate, 

• Tulburare mixtă de limbaj 

• retard intelectual 

• ritm lent de învăţare, afecţiuni oftalmologice 

Furnizorul va elabora un Plan de tratament/ asistenta 
pentru copil si părinţi/ tutori concordant cu nevoile 
fiecărui beneficiar şi va asigura personal calificat 
care sa acopere toate obligaţiile asumate în Planul de 
tratament/ asistenta pentru copil si părinţii/ tutorii 
acestuia. 
Aceste servicii de sanatate vor include evaluarea 
stării de sanatate a copiilor si realizarea unui plan de 
tratament/ asistenta. 
In funcţie de nevoile reale ale copiilor si 
parintilor/tutorilor vor fi oferite servicii de consiliere 
psihologica, logopedie, servicii medicale. Astfel, 
pentru fiecare copil si părintele/ tutorele sau, vor fi 
oferite minimum 15 şedinţe de consiliere 
psihologica/ logopedie/ servicii medicale sau o 
combinaţie intre acestea concordant cu planul de 
tratament realizat. 
Furnizorul serviciului are personal de specialitate 
angajat sau are încheiate contracte de prestări 
servicii cu specialiştii necesari pentru elaborarea si 
aplicarea planului de tratament/ asistenta. 
Spatiile in care vor fi furnizate serviciile de sanatate 
si serviciile de asistenta sociala corespund din punct 
de vedere al condiţiilor minime ce trebuie respectate 
pentru prestarea acestui tip de servicii. 
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Prestatorul are obligaţia sa p a ^ z e 
confidenţialitatea datelor cu caracter personal si 
medical ce ii sunt aduse la cunostinta pentru 
prestarea serviciilor de sanatate si de asistenta 
sociala ce fac obiectul contractului. 

Prestatorul are obligaţia sa furnizeze serviciile de 
sanatate si de asistenta sociala cu respectarea 
întocmai a prevederilor legale aplicabile pentru 
aceasta activitate. 

De asemenea, va intra in sarcina prestatorului 
asigurarea transportului copiilor de la domiciliu Ia 

locul unde se vor oferi serviciile de care are nevoie 
Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile cu 
profesionalism şi promptitudine şi in conformitate 
prevederile caietului de sarcini. 
Prestatorul serviciului respecta drepturile 
beneficiarilor prevăzute de lege. 
Prestatorul serviciului deţine si aplica un Cod 
propriu de etica care cuprinde un set de reguli ce 
privesc, in principal, asigurarea unui tratament egal 
pentru toti beneficiarii, fara niciun fel de " 
discriminare, acordarea serviciilor exclusiv in 
interesul beneficiarilor si pentru proiecţia acestora, 
respectarea eticii profesionale in relaţia cu 
beneficiarii. 
Pentru fiecare copil furnizorul va preda 
beneficiarului urmatoarele documente; 

- Un document care sa ateste evaluarea stării 
de sanatate 

- Planul de tratament/ asistenta pentru copil si 
părinţii/ tutorii acestuia 

- Calendarul desfasurarii sesiunilor de terapie 
si furnizării tuturor serviciilor de care copilul 
are nevoie 

- Costul serviciilor furnizate (inclusiv 
transportul) in limita a 5000 lei cu TVA/ 
persoana 

Dreptul de prelucrare a dateîoŢ C a r a c t e r personal _ 

revine exclusiv Contractorului Universitatea Ştefan 
[ cel Mare din Suceava. 
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