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CERERE DE OFERTE PENTRU VALORIFICARE DESEURI METALICE DIVERSE 

Instituţia Prefectului - Judeţul Iai, cu sediui în municipiul Iasi, Str. Anastasie Panu nr. 
60, 	tel.0232235400, fax 0232211312, CF4541599, cont RO4OTREZ4O65005XXX0004O6 
Trezoreria Municipiului Iai, intenţionează  să  valorifice cantitatea de aproximativ 1200 kg 
deeuri metalice diverse; 

Cererea de ofertă  se adresează  operatorilor economici din judeţul Iai care sunt autorizaţi 
să  efectueze operaţii de colectare i valorificare unor cantităţi de deeuri metalice i lemnoase 
diverse provenite din casarea unor obiecte de inventar i mijloace fixe conform codului CAEN 
i autorizaţiilor eliberate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Iai. 

Ofertele vor fi depuse în plic închis, având specificate datele ofertantului i 
menţiunea OFE RTA VALORIFICARE DESEU RI, la sed i u l instituţiei (compartiment 
Registratura - parter cam. 1), până  pe data de 20.07.2021, ora 1200. 

Oferta va fi însoţită  de următoarele documente: 

1. Oferta de preţ* - prezentată  în original, semnată  şi ştampilată  de reprezentatul legal sau 
împuternicitul acestuia, care va cuprinde preţul ofertat pentru colectarea i tratarea celor trei 
autoturisme în mod integral; 

2. Certificat de înmatriculare -i- cod fiscal - copie certificată  conform cu originalul; 
3. Autorizatia de mediu eliberată  de Ministerul Mediului - copie certificată  conform cu originalul 
4. Autorizatia de colector/valorificator deseuri metalice feroase si neferoase - cod CAN 

5157 si 4677 - copie certificată  conform cu originalul; 
5. Declaraţie privind eligibilitatea**,  conform prevederilor art. 164 din Legea 98/2016 - 

prezentată  în original, semnată  şi ştampilată  de reprezentatul legal sau împuternicitul acestuia; 

- 	Ofertanţii au posibilitatea de a vizualiza bunurile supuse valorificării în perioada 16 - 
19.07.2021, la sediul lnstituţiei Prefectului - Judeţul lasi (persoana de contact - Consilier Gigi 
C l UC tel 0232421 759 email: achizitiipubliceprefecturaiasi.ro 

* Preţul ofertat se va exprima în Ron/Kg i va include taxa datorată  la Fondul pentru mediu precum si toate 
operatiile legate de preluarea bunurilor de la locaţia din municipiul Iai, Bunurile se plătesc în avans si se preiau în 
starea în care se află, pe baza Procesului-verbal de predare primire, a avizului de expediţie i confirmarea plăţii 
către Instituţie Prefectului - Judeţul Iai; Incărcarea si transportul bunurilor se face de cumpărător pe riscul i 
cheltuiala sa; Facturarea se face pe baza avizelor de expediţie. 

** Conform model anexat 

PREŞEDINTE COMISIE DE VALORIFICARE 
Gigi CIU 

Întocm it, 
Consilier Emanuel GHERGHEL 

  

   

OPERATOR ECONOMIC 	  



OPERATOR ECONOMIC 	  

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
(art. 164 din Legea 98/2016) 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 	, 	(denumirea,/numele si sediui,/adresa 
operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură  şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că  în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre 
definitivă  a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 
din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv: 

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. 18 -18 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 
spă lării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţă rii 
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. 

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură  şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau 
de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia 
nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016. 

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 si confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

Prezenta declaraţie este valabilă  până  la data de 	  
(se precizează  data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Data completării 	 Sem natura a utorizată/tampila 


