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      CĂTRE, 

                                     
OPERATORII ECONOMICI  

INTERESAŢI  
 
 

Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui operator economic la 
documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect: 

,,Serviciilor de consultanţă şi informare juridică, asistenta si reprezentare 

juridica în legatura cu organizarea, functionarea, restructurarea si 
integrarea serviciului public de termoficare in municipiul Constanta” vă 
comunicăm următoarele: 

 

Conţinutul solicitării de clarificări este următorul:  
 

 Intrebare 1: 

1. va rugam sa furnizati modelul Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la 

art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. 

 

Raspuns1: 

Modelul Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din 

Legea nr. 98/2016 a fost pus la dispozitie prin clarificarea nr. 109094/25.08.2017, postata pe 

site-ul primariei municipiului Constanta 

 

Intrebare 2: 

2. Va rugam sa precizati daca depunerea Declaratiei privind neincadrarea in situatiile 

prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 mai obliga ofertantul sa depuna 

Certificat fiscal si Certificat de atestare fiscala. 

 

Nota: in raspunsul la aceasta solicitare de clarificari, va rugam sa corelati raspunsul 

dvs. cu raspunsul pe care urmeaza sa il formulati la solicitarea de clarificari nr. 1 din 

prima Solicitare de clarificari a Subscrisei din data de 25.08.2017. 

 

Raspuns 2: 

Asa cum s-a raspuns si prin clarificarea nr. 109096/28.08.2017 postata pe site-ul primariei 

municipiului Constanta, pentru indeplinirea cerintelor din Cap.B.1. a) Situatia personala a 

ofertantului din Fisa de date a procedurii simplificate proprii, se va Completa și prezenta 

în original Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din 

Legea nr. 98/2016. 

De asemenea, se va prezenta certificatul de atestare fiscală emis de M.F.P. – A.N.A.F. 

– Administrația Finanțelor Publice a județului unde îsi desfasoară activitatea, de plata a 

datoriilor catre bugetul de stat consolidate, precum si certificatul de atestare fiscală emis de 

Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, de plată a datoriilor 

către bugetul local. 

 

 

 



 Intrebare 3: 

3. Va rugam sa precizati daca, in situatia in care ofertantul este forma de exercitare a 

profesiei ”Cabinet de Avocat”, iar avocatii propusi in echipa sunt inregistrati in alte 

forme de exercitare a profesiei de avocat, neexistand contract de conlucrare intre 

ofertant si acestia, iar oferta nu se depune in asociere, avocatii propusi in echipa sunt 

obligati sa depuna si ei Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 

164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. 

 

Raspuns 3: 

Conform solicitarilor din Fisa de date a procedurii simplificate proprii, ofertantii, tertii 

sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 

164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

 
Daniela NANU 

                                                                 
  Sef serviciu                                                                                    Inspector 
Neida Molagean                                                                           Nilghiun Manea 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


