
CAIET DE SARCINI

1. Scopul achiziţiei 

Achiziţia de servicii de tipărire pliante.

2. CANTITATE

Pliante Model 1 - 74.400 buc •
Pliante Model 2- 30.400 buc

3. Cerinţe specifice privind tipărirea materialului informativ

Materialul informativ trebuie să îndeplinească următoarele caracteristicile specifice, astfel:
3.1. Tipărire Pliante Model 1 
Dimensiune finită: format A4 deschis, A5 închis
Tiraj estimat: 74 400 buc; se vor achiziţiona în tranşe de câte 10.000 - 15.000 buc/tranşă 
Material suport: hârtie lucioasă/mată, 130 g/mp 
Tipărire: color, faţă-verso (4+4)
Finisaj: tăiere la finit, talţuire; fără plastifiere, fără lăcuire selectivă 
Ambalare: cutii/pachete de câte 500 buc.
3.2. Tipărire Pliante Model 2 
Dimensiune finită: format A4 deschis, A5 închis
Tiraj estimat: 30 400 buc; se vor achiziţiona în tranşe de câte 10.000 - 11.000 buc/tranşă 
Material suport: hârtie lucioasă/mată, 130 g/mp 
Tipărire: color, faţă-verso (4+4)
Finisaj: tăiere la finit, falţuire; fără plastifiere, fără lăcuire selectivă 
Ambalare: cutii/pachete de câte 500 buc.
3.3. Macheta grafică
Beneficiarul va pune la dispoziţia prestatorului câte 1 maehetă grafică a fiecărui material de tipărit, cu 
respectarea cerinţelor tehnice stabilite între părţi (formatul fişierelor, bleed etc.)
înainte de tipărirea primei tranşe din fiecare material de tipărit, prestatorul va pune la dispoziţia beneficiarului 
o mostră, în vederea aprobării (bun de tipar - BT).

4. CONDIŢII DE LIVRARE
Toate materialele pentru care se emite comanda se vor livra în maximum 3 zile lucrătoare de la aeordarea BT 
(pentru prima tranşă) sau de la emiterea comenzii.

Tip material Comenzi - martie 2022 Comezi - aprilie 2022 Comenzi - mai 2022
Pliante Model 1 2 X 10.000 buc 4x 10.000 buc 1 X 14.400 buc
Pliante Model 2 2 X 10.000 buc 1 X 10.400 buc 0

, t ’t r. c; r I •' i ' ; ’ t
Adresa de livrare: materialul tipărit se livra fără a se percepe costuri suplimentare, la sediul autorităţii 
contractante: str. Mureş nr. 18-24, etaj 2, Sectorul 1, Bucureşti.
Este posibil ca tirajul total solicitat să fie mai mic decât cel estimat - în funcţie de situaţia distribuirii pliantelor, 
este posibil să nu se achiziţioneze întreaga cantitate.

5. Recepţia produselor

Recepţia cantitativă se va realiza de către beneficiar prin numărarea exemplarelor livrate.
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Recepţia calitativă se va realiza vizual, prin identificarea eventualelor diferenţe grafice sau de text care survin 
între bunul de tipar şi lucrările tipărite.
Facturare: Se vor preciza distinct pe factură serviciile facturate, respectiv Tipărire Pliante Model 1, Tipărire 
Pliante Model 2, precum şi cantităţile aferente. Factura se va emite numai după recepţia tirajului solicitat în 
comandă.

6. ÎNTOCMIREA OFERTEI

6.1. Propunerea tehnică se va întocmi ca răspuns la cerinţele formulate în prezentul caiet de sarcini, astfel 
încât acestea să demonstreze respectarea cerinţelor caietului de sarcini.
6.2. Propunerea financiară se va prezenta conform Formularului PF, pus la dispoziţie de achizitor.

7. Plata serviciilor

7.1. Achizitorul va plăti contravaloarea produselor, în termen de 30 zile de la data înregistrării facturii la
sediul achizitorului. Plata se face în cont de trezorerie.

8. Criteriul de atribuire

8.1. Preţul cel mai scăzut

Direcţia Ecologie şi Protecţia Mediului, 
Director General Adjunct,^, 

fCătălin LIXANDRU

Serviciul Management Achiziţii Publice 
Şef Serviciu,
Diana Beatrice PAULIUC

Birou
Cătălina

ire şi Derulare Procese Achiziţii Publice
ACHE
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Formular nr. 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.164, alin. (1) şi ale art. 167, alin. (1) din 
legea 98/2016

Subsemnatul,..... (numele si prenumele), cetatean........ (se va completa naţionalitatea), nascut la data de........ , in localitatatea
..... , domiciliat in ..........(adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap, Judeţ/ sector, conform datelor inscrise in actul de
identitate), posesor al...... (se completează cu tipul actului de identitate). Seria.......nr........, eliberat de......la data de.......,
reprezentant legal/împutemicit (se pastreaza varianta aplicabila) al ........... (denumirea completa a operatorului economic, conform
datelor inscrise in certificatul de înregistrare), CU Sediul SOCial in ... {adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap. Judeţ/
sector, conform datelor inscrise in certificatul de înregistrare), inregistrat in Registrul Comertului Sub nr.................. , avand Codul
unic de Înregistrare............. ,
ţinând seama de anunţul publicitar nr.................publicat în SEAP de DUPSPM SI în calitate de autoritate
contractanta pentru realizarea achiziţiei directe având ca obiect........................... ......
cunoscând dispoziţiile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declaraţi, declar pe proprie răspundere ca 
societatea noastra şi, după caz, persoanele care fac parte din organul de administrare/ de conducere/ de 
supraveghere, nu se afla în situaţiile prevăzute la art. 164, alin. (1) şi la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice.

Data............... ...............

............................... (semnătură), în calitate de.................................. legal autorizat sa semnez declaraţia
pentru şi în numele............................... (denumirea/ numele operatorului)
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Formular nr. 2 - Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 şi 60 din legea 98/2016

Subsemnatul, ........... (nume şi prenume) reprezentant împuternicit/ legal al ...................  (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ............  (se precizează calitatea în care operatorul participă la procedură:
ofertant unic/ subcontractant/ terţ susţinător) la procedura de.................(se menţionează procedura) pentru achiziţia
de...............(se inserează denumirea contractului şi codul CP V), organizată de DUPSPM S1 prin publicarea în SEAP
a anunţului de participare nr........... /...............(se inserează numărul şi data anunţului de participare astfel cum sunt
acestea indicate în anunţul publicat în SEAP)
luând act de numele persoanelor care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, astfel cum au fost 
acestea precizate în cuprinsul documentaţiei de atribuire, respectiv:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele persoanei cu 
funcţie de decizie

Funcţia pe care o deţine în cadrul autorităţii 
contractante

1. Mădălina-Veronica Haidemak Director General

2. Ofelia Carmen Brutaru Consilier Superior, Direcţia Management Economic

3. Cătălin Lixandru Director General Adjunct, Direcţia Ecologie şi
Protecţia mediului

4. Diana Beatrice Pauliuc Şef Servieiu.Management Achiziţii Publice

5. Andrei Ţîrlea
Consilier Juridic, Serviciu Juridic, Avizare Acte şi 
Arhivă

declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals 
în declaraţii prevăzute la art. 326 din Codul penal al României, că societatea noastră nu se află în situaţii 
generatoare de conflicte de interese astfel cum sunt acestea prevăzute în dispoziţiile art. 59 şi 60 din Legea 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice

Ataşez la prezenta declaraţie informaţii relevante pentru verificarea potenţialei situaţii de conflict de interese, 
după cum urmează:
(informaţîile de mai jos se completează în funcţie de forma de organizare a operatorului economic - societate cu 
răspundere limitată, societate pe acţiuni etc):

• Lista cu membrii Consiliului de Administraţie
1 ....................... (introduceţi numele complet al membrului 1)
2 ....................... (introduceţi numele complet al membrului 2)

....................(continuaţi completarea listei potrivit datelor corespunzătoare din documentele societăţii)
• Lista cu membrii organului de conducere

1 .......................(introduceţi numele complet al membrului l)
2 .......................(introduceţi numele complet al membrului 2)

....................(continuaţi completarea listei potrivit datelor corespunzătoare din documentele societăţii)
• Lista cu membrii organului de supraveghere

1 .......................(introduceţi numele complet al membrului I)
2 .......................(introduceţi numele complet al membrului 2)

....................(continuaţi completarea listei potrivit datelor corespunzătoare din documentele societăţii)
• Lista cu membrii acţionarilor/asociaţilor cu participare mai mult de 10% din capital

1 .......................(introduceţi numele complet al membrului I)
2 .......................(introduceţi numele complet al membrului 2)

.................... (continuaţi completarea listei potrivit datelor corespunzătoare din documentele societăţii)
Data..................................
.................................. (semnătură), în calitate de.................................... . legal autorizat sa semnez declaraţia
pentru şi în numele..................................  (denumirea/ numele operatorului)

F-PS-04.09 
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Formular PF - Propunere financiară

Subsemnatul,..... (numele si prenumele). Cetăţean........(se va completa naţionalitatea), născut la data de........ , în localitatea..... ,
dom iciliat in.......... (adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap. Judeţ/ sector, conform datelor inscrise in actul de identitate),
posesor al...... (se completează cu tipul actului de identitate). Seria.......nr........, eliberat de......la data de.......,
reprezentant legal/împutemicit (se pastreaza varianta aplicabila) al ........... (denumirea completa a operatorului economic, conform
datelor inscrise in certificatul de înregistrare), CU Sediul SOCial in ... (adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap. Judeţ/
sector, conform datelor inscrise in certificatul de înregistrare), înregistrat in Registrul Comerţului sub nr............... , având codul
unic de inregistrare............. ,
ţinând seama de anunţul publicitar nr................ publicat în SEAP de Sectorul 1 al Muncipiului Bucureşti, în
calitate de autoritate contractantă, pentru realizarea achiziţiei directe având ca obiect..................................
ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră va fi declarată câştigătoare, să prestăm serviciile solicitate în
caietul de sarcini pentru valoarea de ............ lei fără TVA (valoarea în utere şt cifre), la aceasta valoare se adauga
TVA de ...% TVA (cuantum in litere si cifre), reSpectiv..... lei fârăTVA (valoarea in litere si cifre)

Produs Cantitate(buc) Preţ unitar fără TVA Valoare fără TVA

Pliante Model 1 74.400

Pliante Model 2 30.400

Total

Aceasta este valoarea care se introduce 
in SEAP

Ne angajăm să menţinem această oferta valabilă pentru o durată de 60 (treizeci) de zile, 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.

înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ dacă respectiva oferta nu satisface 
condiţiile din anunţul publicitar nr.......şi din caietul de sarcini aferent.

Data...............................

............................... (semnătură), în calitate de.................................. legal autorizat să semnez declaraţia
pentru şi în numele............................... (denumirea/ numele operatorului)
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Formular nr. 3 - Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform dispoziţiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Subsemnatul/Subsemnata (numele şi prenumele), domiciliat/ă în (adresa completa: oraş, strada, număr
postai, bloc, scara, etaj, ap, judeţ/ sector, conform datelor inscrise în actul de identitate), telefon_________
născut/ă la data de în localitatea_________, Carte de identitate Seria________Nr._________ , emis la data
de de către_ în calitate de reprezentant legal/persoana imputemicita al/a societăţii
________________, participant la procesul de achiziţie a ......................... (se va completa cu denumirea
contractului conform anunţului publicitar) îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului.
Informaţiile cu caracter personal vor fi folosite în cadrul procesului de achiziţie.
Datele nu vor fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra 
scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului în condiţiile legii.
Dacă datele cu caracter personal furnizate vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut, etc.) mă oblig să 
informez în scris Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului, în termen de cel mult 3 zile 
lucrătoare de la data apariţiei modificării.

Data,

............... (numele complet), în calitate de................. , autorizat să semnez cu semnătură electronică extinsă
declaraţia pentru şi în numele............... (denumirea operatorului economic)
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