


- Declaraţie privind garantarea nediscriminării şi egalitatea de şanse/gen.
- Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale.

Atenţie: Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la 
art. 164, 165, 167, 60, din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. Condiţii participare:
a) Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile

legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna 
dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza 
activităţile care fac obiectul contractului. 

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerintei: 
- copie "conform cu originalul" după Certificat constatator emis de ONRC sau echivalent, alte

documente, după caz. 

9. Ofertanţii vor respecta Regulile privind naţionalitatea şi originea, conform prevederilor art. 8 si art. 9 din
Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, din Titlul III - Norme privind
nationalitatea şi orginea aplicabile procedurilor de achiziţii publice, procedurilor de acordare de granturi şi
altor proceduri de atribuire.

10. Alte documente:
- Scrisoare de înaintare.
- Împuternicire.
- Informaţii generale.

11. Prestarea serviciilor: Prestatorul va organiza şi desfăşura serviciile conform prevederilor din Caietul de
sarcini.

12. Condiţii de plată: Plata se va face în lei, pe baza de facturi, cu ordin de plată, după prestarea şi recepţia
serviciilor, în conformitate cu propunerea financiară, numai în cont deschis la Trezoreria Statului.

13. Adresa la care se depune oferta: CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI, strada Ştefan cel Mare, nr. 79,
Registratură - parter, cod poştal: 730168, judetul Vaslui.
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14. Termenul limita pentru depunerea ofertei: data 3. QG -AJ02.2 ora� 
Ofertele se pot depune în termenul stabilit şi la adresa de e-mail: licitatie@cjvs.eu. 

Nota: Procedura operaţională - Achiziţii publice directe PO-CJVS-07-01, ed. 1, rev. O, este publicată pe site-ul 
www.cjvs.eu -Achizitii, Achizitii Publice directe C.J. Vaslui. 

Alăturat se publică şi următoarele documente: 
- caietul de sarcini
- clauze contractuale
- formulare

Cu stimă, 

Cazacu Simona-Elena 
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