SECłIUNEA IV
FORMULARE
Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru
atribuirea contractului de execuŃie lucrări are obligaŃia de a prezenta formularele prevăzute în
cadrul acestei secŃiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.
Lista formularelor :
1. Scrisoare de înaintare
2. Împuternicire
3. Scrisoare de garanŃie bancară
4. DeclaraŃie privind eleigibilitatea
5. DeclaraŃie privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006
6. DeclaraŃie privind calitatea de participant la procedură
7. DeclaraŃie privind încadrarea în categoria IMM- urilor
8. InformaŃii generale
9. Lista asociaŃilor şi a subcontractanŃilor
10. Acord de subcontractare
11. Acord de asociere
12. Lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani
13. Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani
14. Fişă pentru experienŃa similară
15. Recomandare din partea beneficiarului
16. InformaŃii generale despre personalul ofertantului
17. Personalul cheie care va fi utilizat pentru contract
18. Curriculum Vitae
19. Asigurarea tehnică propusă pentru execuŃia investiŃiei
20. Sistemul de asigurare a calităŃii
21. DeclaraŃie de conformitate
22. DeclaraŃie privind vizitarea amplasamentului
23. Angajament privind asigurarea cash – flow – ului
24. Personalul muncitor de specialitate
25. Formular de ofertă
26. Anexa la formularul de ofertă

Formular nr. 1
Ofertantul ......................................
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorităŃii contractante
nr. .........../ .......................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către,
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU LOCUINłE
Bucureşti, b-dul. Unirii, nr. 61, bloc F3
Ca urmare a anunŃului de participare apărut în SEAP nr. ......... din ....................., privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea Acordului contractual “LocuinŃe pentru tineri, destinate
închirierii, amplasamentul din jud. ......................, localitatea ..................................., str.
.........................................................”, noi (denumirea/numele ofertantului) ………………………,
vă transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul (tipul, seria, numărul, emitentul) …………………………………… privind
garanŃia pentru participare, în cuantumul şi forma stabilite de dumneavoastră prin
documentaŃia de atribuire
2. DeclaraŃia privind încadrarea în categoria IMM – urilor (dacă este cazul)
3. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în orginal şi copie:
a. Oferta
b. Documentele care însoŃesc oferta
Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinŃele
Data completarii …………………

Cu stimă,
Ofertant, …………..
(semnătură autorizată)

Formular nr. 2
OFERTANTUL
…….................…….........
(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE
Oferta trebuie sa fie insotita de o imputernicire scrisa prin care persoana care a semnat
oferta este autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a contractului
de achizitie publica. Imputernicirea trebuie sa fie intr-un format juridic, in conformitate cu formatul
tarii in care ofertantul este inregistrat. O traducere autorizata in limba romana va insoti orice
imputernicire intr-o alta limba.
In cazul unei asocieri, persona care a semnat oferta, autorizata sa angajeze operatorul
economic, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti reprezentantii cu
drept de semnatura ai partenerilor.

Imputernicirea (imputernicirile) se ataseaza acestui formular.

Semnatura
In calitate de

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ______________________________
Data

___________________________

Formular nr. 3
Banca......................................
(denumirea/numele)
SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a Acordului contractual
Către,
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU LOCUINłE
Bucureşti, b-dul. Unirii, nr. 61, bloc F3
Cu privire la procedura pentru atribuirea Acordului contractual “LocuinŃe pentru tineri,
destinate închirierii, amplasamentul din jud. .........................., localitatea ......................................,
str. .............................................”, noi (denumirea băncii)………………………….., având sediul
înregistrat la (adresa băncii) ………………………………………, ne obligăm faŃă de AgenŃia
NaŃională pentru LocuinŃe să plătim suma de (în litere şi cifre) ……………………………., la prima
sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaŃia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiŃia
ca în cererea sa, AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe, să specifice că suma cerută de ea şi
datorată ei este din cauza existenŃei uneia sau mai multora dintre situaŃiile următoare:
a)
ofertantul (denumire/numele) ……………………….... şi-a retras oferta în
perioada de valabilitate a acesteia;
oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul (denumire/numele)
b)
……………………….... nu a constituit garanŃia de bună execuŃie în perioada de
valabilitate a ofertei;
c)
oferta sa fiind câştigătoare, ofertantul (denumire/numele) ………………………....
a refuzat să semneze Acordul contractual în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanŃie este valabilă până la data de ………………
Parafată de Banca ………………………. în ziua ………. luna …….. anul

(semnătură autorizată)

Formular nr. 4
Ofertantul ......................................
(denumirea/numele)

DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, ....................................., reprezentant împuternicit al (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului) .........................................., declar pe proprie răspundere, sub
sancŃiunea excluderii din procedură şi sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu
mă aflu în situaŃia prevăzută la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 337/2006, a Normelor
metodologice de punere în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, aprobate prin H.G. nr.
925/2006 şi O.U.G. nr. 94/2007, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanŃe judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii
criminale, pentru corupŃie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul, ....................... declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraŃiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Data completarii …………………

Ofertant, …………..
(semnătură autorizată)

Formular nr. 5
Ofertantul......................................
(denumirea/numele)
DECLARAłIE
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181
din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul, ........................................, în calitate de ofertant la procedura “licitaŃie
deschisă” privind atribuirea Acordului contractual “LocuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, jud.
................, localitatea ....................................., str. ..........................................,” la data de
(zi/lună/an) ...................., organizată de AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe declar pe proprie
răspundere că:
a)
nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu
fa obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaŃie
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b)
nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre
situaŃiile prevăzute la lit. a);
c)
mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara în care
este stabilit până la data solicitată
d)
nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărâre definitivă a unei instanŃe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli în materie profesională
Subsemnatul, .................... declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înŃeleg că AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraŃiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii.

Data completarii …………………

Ofertant, …………..
(semnătură autorizată)

Formular nr. 6
Ofertantul ......................................
(denumirea/numele)
DECLARAłIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul, ....................................., reprezentant împuternicit al (denumirea/numele
şi sediul/adresa ofertantului) .........................................., declar pe proprie răspundere, sub
sancŃiunea excluderii din procedură şi sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că,
la procedura pentru atribuirea Acordului contractual “LocuinŃe pentru tineri, destinate închirierii,
jud. ................, localitatea ....................................., str. ......................................, cod CPV
..........................................,” la data de (zi/lună/an) ...................., organizată de AgenŃia NaŃională
pentru LocuinŃe, particip şi depun ofertă:
o în nume propriu
o ca asociat în cadrul asociaŃiei .............................................................
o ca subcontractant al ...............................................................
(se bifează opŃiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul, ................................ declar că:
o nu sunt membru al niciunui grup sau reŃele de operatori economici
o sunt membru în grupul sau reŃeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint
în anexă
(se bifează opŃiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul , ……………………. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă
dacă vor interveni modificări în prezenta declaraŃie la orice punct pe parcursul derulării
procedurii de atribuire a Acordului contractual sau, în cazul în care vom fi desemnaŃi
câştigători, pe parcursul derulării Acordului contractual.
4. De asemenea, declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înŃeleg că autoritatea contrctantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.
5. Subsemnatul, …………………… autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate
comercială, bancară, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentaŃilor
autorizaŃi ai AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe cu privire la orice aspect tehnic şi financiar
în legătură cu activitatea noastră.
Data completarii …………………
Ofertant, …………..
(semnătură autorizată)

Formular nr. 7
DECLARAłIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii
_____________________________________
Adresa sediului social
_____________________________________
Cod unic de înregistrare
_____________________________________
Numele şi funcŃia
_____________________________________
(preşedintele consiliului de administraŃie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii
IndicaŃi, după caz, tipul întreprinderii:
Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaŃia
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraŃia, fără anexa nr. 2.
Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiŃionale care se vor ataşa la declaraŃie
Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiŃionale care se vor ataşa la declaraŃie
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1
ExerciŃiul financiar de referinŃă2
Numărul mediu anual de
Cifra de afaceri anuală netă Active totale (mii lei/mii
salariaŃi
(mii lei/mii €)
€)

Important: PrecizaŃi dacă, faŃă de exerciŃiul
Nu
financiar anterior, datele financiare au înregistrat
Da (în acest caz se va completa şi se va
modificări
care
determină
încadrarea ataşa o declaraŃie referitoare la exerciŃiul
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv financiar anterior)
micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie
sau mare).
Semnătura _______________________________________________
(numele şi funcŃia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraŃie şi din anexe sunt conforme cu
realitatea.
Data întocmirii ...........................
Semnătura .................................

Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din prezenta lege
Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciŃiu financiar raportate în situaŃiile
financiare anuale aprobate de acŃionari sau asociaŃi. În cazul întreprinderilor nou înfiinŃate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă
şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
1
2

Formular nr. 8
Ofertantul......................................
(denumirea/numele)
INFORMAłII GENERALE
Denumirea/numele: _________________________
Codul fiscal: _________________________
Adresa sediului central: _________________________
Telefon: _________________________
Fax: _________________________
E-mail: _________________________
Certificatul de înregistrare (numărul, data şi locul de înregistrare): __________________
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul (adrese complete, telefon/fax,
certificate de înregistrare): _________________________
9. Principala piaŃă a afacerilor: _________________________
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ANUL
Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie 2006
Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie 2007
Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie 2008
Media anuală

Valoare lei

Data completarii …………………

Ofertant, …………..
(semnătură autorizată)

Formular nr. 9
OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)
LISTA ASOCIATILOR SI A SUBCONTRACTANTILOR
Articol

Element de lucrare

Valoarea
aproximativa

% din
valoarea
lucrarilor

Numele si adresa
subcontractantului

Declararea unor
contracte similare
executate

Liderul asociatiei

Asociat

Asociat

Subcontractant

Subcontractant

Subcontractant

Se va include in acest tabel o lista a categoriilor de lucrari si valoarea lor corespunzatoare pentru
fiecare asociat si pentru care se propune utilizarea subcontractantilor, impreuna cu numele si
adresele subcontractantilor propusi.
Pentru subcontractantii a caror prestatie va depasi 10 % din totalul serviciilor se va completa si
formularul 4.3.1 - informatii generale.
Data completarii .......................
Ofertant,
……..................................
(semnatura autorizata)

Formular nr. 10
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr. ___/ __________
La Acordul contractual nr. ____ / ______ încheiat între AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe
privind execuŃia lucrărilor “LocuinŃe pentru tineri, destinate închirierii amplasamentul din jud.
..................., localiatea. ............................, str. ....................................”
1. PărŃi contractante:
Acest contract este încheiat între S.C. ………………………., cu sediul în (adresă, telefon, fax)
…………….…….., reprezentată prin ……….. Director General şi ……………………. Director
Economic, denumită în cele ce urmează contractant general
Şi
S.C. ………………….., cu sediul în (adresă, telefon, fax) …………….…….., reprezentată prin
……….. Director General şi ……………………. Director Economic, denumită în cele ce urmează
subcontractant.
2. Obiectul contractului:
Art. 1. Lucrările ce fac obiectul prezentului contract sunt lucrări de:
- ____________________
- ____________________
Art. 2. Valoarea lucrărilor este conform ofertei prezentate de subcontractant.
Art. 3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:
- lunar, în termen de _____ (zile) de la primirea de către contractaantul general a facturii
întocmite de subcontractant, contravaloarea lucrărilor executate în perioada respectivă
- plata lucrărilor se va face în limita asigurării finanŃării lucrărilor de către AgenŃia NaŃională
pentru LocuinŃe.
Art. 4. Durata de execuŃie a lucrărilor este în conformitate cu contractul, eşalonată conform
graficului de execuŃie, anexă la contract.
Art. 5. Durata garanŃiei de bună execuŃie este de ______ luni şi începe de la data semnării
procesului verbal încheiat la terminarea lucrărilor.
Art. 6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaŃia completă verificată cu
dispoziŃiile legale.

3. Alte dispoziŃii:
Art. 7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a lucrărilor şi neîncadrarea din vina
subantreprenorului, în durata de excuŃie angajată de contractantul general în faŃa beneficiarului,
subcontractantul va plăti penalităŃi de ____ % / zi întârziere din valoarea lucrărilor nerealizate la
termen.
Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art. 3., contractantul general va
plăti penalităŃi de ______ % / zi de întârziere la suma datorată.
Art. 8. Subcontractantul se angajează faŃă de contractant cu aceleaşi obligaŃii şi responsabilităŃi
pe care contractantul le are faŃă de AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe conform Acordului
contractual “LocuinŃe pentru tineri, destinate închirierii amplasamentul din jud. ...................,
localiatea. ............................, str. ....................................”.
Art. 9. NeînŃelegerile dintre părŃi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor soluŃiona pe cale legală.
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

________________

_______________

Contractant general

Subcontractant

Formular nr. 11
MODEL ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a Acordului contractual
Conform (încadrarea legală) __________________________
Noi, părŃi semnatare: S.C. ___________________________
S.C. ___________________________
ne asociem pentru a realiza în comun Acordul contractual “LocuinŃe pentru tineri,
destinate închirierii amplasamentul din jud. ..................., localiatea. ............................, str.
....................................”
ActivităŃi contractuale ce se vor realiza în comun:
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
ContribuŃia financiară a fiecărei părŃi la realizarea sarcinilor Acordului contractual comun:
________ % S.C. __________________________
________ % S.C. __________________________
CondiŃiile de administrare şi conducere a asociaŃiei:
- liderul asociaŃiei S.C. ______________________ preia responsabilitate şi primeşte
instrucŃiuni de la investitor în folosul partenerilor de asociere
Modalitatea de împărŃire a rezultatelor activităŃii economice desfăşurate:
- conform procentelor de participare a fiecărei părŃi la activitatea de realizare a sarcinilor
convenite de comun acord.
Cauzele încetării asociaŃei şi modul de împărŃire a rezultatelor lichidării:
- încetarea asociaŃei în cazul denunŃării unilaterale a unui asociat a Acordului de asociere
- modul de împărŃire a rezltatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei
părŃi până la data încetării asociaŃiei.
Repartizarea fizică, valorică şi procentuală a Acordului contractual preluate de fiecare asociat
pentru execuŃia obiectivului suspus procedurii:
________ % S.C. __________________________
________ % S.C. __________________________
Liderul asociaŃiei: S.C. ___________________
Alte clauze: ________________________
Data completării: _______
Liderul asociaŃiei
_____________

Asociat
_______________

Formular nr. 12
OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)
EXPERIENTA SIMILARA – SUMAR

Lista contractelor de natura similara si acelasi domeniu, prestate in ultimii 3 ani.
Numele
proiectului/tipul
de
lucrari/localizarea
lucrarilor

Valoarea
Perioada
totala a
de
lucrarilor
contract
pentru care
Contractantul
a fost
responsabil

Data de
incepere

Procentul de
lucrari finalizat

Autoritatea
Contractanta si
locatia

Contractant
Principal (P)
sau
subcontractant
(S)

Receptia finala
emisa?
- Da
- Inca nu
(contracte in
derulare)
– Nu

In cazul AsociaŃiei/ConsorŃiului datele de mai sus trebuie sa identifice fiecare partener
care a participat in fiecare proiect.
Data completării .......................
Ofertant,
……..................................
(semnătura autorizata)

Formular nr. 13
Ofertantul......................................
(denumirea/numele)

EXPERIENłA SIMILARĂ
LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Tipul de
lucrări/
localizarea
lucrărilor

Valoarea
totală a
lucrărilor
pentru care
contractantul
a fost
responsabil

Perioada
de
contract

Contractant
Procentul Autoritatea
Data de
general (P)
de lucrări contractantă
sau
începere
finalizat
şi locaŃia
subcontractant(S)

RecepŃia la
terminarea
lucrărilor şi
recepŃie
finală

* În cazul asocierii, acest formular se va prezenta separat pentru fiecare asociat în parte.

Data completarii …………………

Ofertant, …………..
(semnătură autorizată)

Formular nr. 14
Ofertantul......................................
(denumirea/numele)
EXPERIENłA SIMILARĂ*1)
1. Denumirea şi obiectul contractului: _____________
a. Numărul şi data contractului: ____________
2. Denumirea / numele beneficiarului: _____________
a. Adresa beneficiarului: ____________
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se bifează opŃiunea
corespunzătoare)
o Contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaŃie)
o Contractant asociat
o Subcontractant
4. Valoare contractului:
Exprimată în moneda în care s-a
încheiat contractul
IniŃială (la data semnării contractului)
Finală (la data finalizării contractului)
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul de
soluŃionare: __________________
6. Durata de execuŃie a lucrării (luni):
a. Contractantă – termen PIF: ________
b. Efectiv realizată – PIF : __________
c. Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susŃinut pe
bază de acte adiŃionale încheiate cu beneficiarul: _____________
7. Numărul şi data procesului - verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor: _____________
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul – verbal de recepŃie: _________
9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susŃine experienŃa similară, cu referinŃe în
mod special la suprafeŃe sau volume fizice ale principalelor capacităŃi şi categorii de
lucrări prevăzute în contract: ___________
Data completarii …………………
Ofertant, …………..
(semnătură autorizată)
1*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea
contractului respectiv

Formular nr. 15
BENEFICIARUL LUCRĂRII
_______________________
(denumire, adresă, telefon)

RECOMANDARE

În legătură cu participarea ___________________ cu sediul în ______________, la licitaŃii publice, ca urmare a colaborării şi
derulării unor contracte de investiŃii în domeniul construcŃii-montaj şi al instalaŃiilor aferente acestora, suntem în măsură de a face
cunoscute următoarele:
Numita societate a derulat cu firma de construcŃii mai sus menŃionată următoarele lucrări:
Denumirea
lucrării
________

Contract
nr./dată
________

Data începerii
lucrării
_____________

Data terminării
lucrării
_______________

ObservaŃii
___________

Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calităŃii ca fiind:
FOARTE BUN

BUN

SATISFĂCĂTOR

NESATISFĂCĂTOR

În cursul desfăşurării lucrărilor de execuŃie au fost înregistrate:
NeconformităŃi care au condus la refaceri parŃiale
sau totale de lucrări

Total
din care rezolvat
___________

Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă
a contractantului, datorită încălcării normelor
tehnice şi a legislaŃiei în vigoare privind calitatea
lucrărilor
_____________________________________________
RecepŃii amânate datorită nerespectării parametrilor
de calitate
_____________________________________________
RecepŃii respinse datorită nerespectării parametrilor
de calitate
_____________________________________________
Alte precizări: _____________________________________________ .

ObservaŃii şi
precizări
____________

La terminarea lucrărilor
şi/sau la recepŃia finală
La terminarea lucrărilor
şi/sau la recepŃia finală

Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unităŃii noastre.
CONDUCĂTORUL BENEFICIARULUI
(PREŞEDINTE, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR)

(semnătură autorizată)

Formular nr. 16
OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE DESPRE PERSONALUL OFERTANTULUI

Se vor insera efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere
numarul actual al personalului din cadrul companiei in ultimii 3 ani si numarul de personal pe care
compania il va utiliza pentru contract. Numarul total de personal si numarul de personal care va fi
utilizat pentru contract trebuie sa fie specificat separat pe fiecare partener al Asociatiei.
iInformatii generale privitoare la personalul ofertantului
aDirectori si echipa de conducere ........................
bPersonal administrativ
........................
cPersonal tehnic
…………….
________________________________________________
Total ===========

Data completarii .......................
Ofertant,
……..................................
(semnatura autorizata)

Formular nr. 17
OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)

PERSONAL CHEIE CARE VA FI UTILIZAT PENTRU CONTRACT
Pozitie/Nume

Nationalitate

Varsta Pregatirea
profesionala

Ani de experienta
(in companie)

/

/

/

/

Data completarii .......................
Ofertant,
……..................................
(semnatura autorizata)

Proiecte majore
pentru care este
responsabil
(proiect/valoare)

Formular nr. 18
OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)

CURRICULUM VITAE
PoziŃia propusa in contract: ……………………………………………
1.
Prenume:
2.
Nume:
3.
Data si locul naşterii:
4.
NaŃionalitatea:
5.
Starea civila:
Adresa (telefon/fax/e-mail):
6.
Pregătire profesionala:
Institutia:

Data:
De la (luna/anul)
La (luna/anul)
Licenta:

7.
Limbi straine
(Pe scara de la 1 la 5, unde 5 este maxim):
Limba

Nivel

Citit

Vorbit

Scris

Limba materna

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Membru in asociatii profesionale:
Alte abilitati (de ex. operare calculator, etc.):
Pozitia ocupata in prezent:
Ani de experienta profesionala:
Calificari cheie:
Experienta specifica in proiecte similare:

Tara

14.

Data: de la (luna/anul)
la (luna/anul)

ExperienŃa profesionala:

Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)
Locul (tara si localitatea)
Companie/organizaŃie
PoziŃie
Descrierea activităŃii întreprinse

15.

Altele:

Data completării .......................
Ofertant,
……..................................
(semnătura autorizata)

Denumirea si o descriere sumara a
proiectului

Formular nr. 19
OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A
CONTRACTULUI DE LUCRARI
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
LISTA
cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice
DESCRIERE
(tip, marca, model)

Putere
/Capacitate

Bucati

Vechime
(ani)

Proprietate(P)
sau inchiriat (I)

A)

STATII SI ECHIPAMENTE DE CONSTRUCTII

B)

VEHICULE SI CAMIOANE

C)

ALTE ECHIPAMENTE
/
/
/

Nota: se va completa numai punctul C)

Data completarii .......................
Ofertant,……..................................
(semnatura autorizata)

Origine
(tara)

Valoarea actuala
aproximativa in
Euro

Formular nr. 20
OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)

SISTEME DE ASIGURARE A CALITATII
Ofertantul va atasa:
• Dosar de prezentare a sistemului de conducere si de asigurare a calitatii lucrarilor.
sau
• Documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma
certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante, respectiv ISO 9001
sau echivalent.

Data completarii .......................
Ofertant,
……..................................
(semnatura autorizata)

Formular nr. 21
OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)

CONFORMITATE CU CERINTELE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
1. Subsemnatul, ……………….., reprezentant imputernicit al ............................................, declar
pe propria raspundere că am întocmit oferta tehnico-economică în conformitate cu cerinŃele
documentaŃiei de atribuire.

Data completarii .......................
Ofertant,
……..................................
(semnatura autorizata)

Formular nr. 22
Ofertantul......................................
(denumirea/numele)
Vizat,
Autoritatea locală

DECLARAłIE PRIVIND VIZITAREA AMPLASAMENTULUI
Subsemnatul, ....................................., reprezentant împuternicit al (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului) .........................................., declar prin prezenta că am / nu am vizitat
amplasamentul lucrărilor în scopul de a evalua propria răspundere, cheltuiala şi riscul,
elementele necesare pentru pregătirea ofertei, semnarea Acordului contractual şi executarea
lucrărilor.

Data completarii …………………

Ofertant, …………..
(semnătură autorizată)

Formular nr. 23
Banca......................................
(denumirea/numele)
Către,
_______________________________________________
(denumirea ofertantului)
În atenŃia;
AGENłIEI NAłIONALĂ PENTRU LOCUINłE
Bucureşti, b-dul. Unirii, nr. 61, bloc F3

ANGAJAMENT
Referitor: confirmare disponibilităŃi şi surse finanŃare activitatea curentă în vederea
participării la procedura “licitaŃie deschisă”, organizată de AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe,
iniŃiată pentru atribuirea Acordului contractual “LocuinŃe pentru tineri, destinate închirierii,
amplasamentul din jud. ......................, localitatea ............................, str. ..........................”.
Confirmăm prin prezenta că S.C. ……………………………… (denumirea ofertantului), cu
sediul în jud. ………….. oraşul ………..……., str. …………………………, are deschise conturile
de disponibilităŃi pentru activitatea curentă la unitatea noastră, cod IBAN ……………………,
pentru valută euro şi …………..……... pentru lei.
MenŃionăm ca societatea dispune de o linie de credit pentru activitatea curentă plafon
…………………….. lei care la data prezentei este utilizată în proporŃie de ..................
Disponibilul total în conturi se prezintă astfel: ………………………………….
S.C. ……………………….. (denumirea ofertantului) poate beneficia, în urma analizării
situaŃiei economico – financiare, de credite în sumă de …..……. lei pentru finanŃarea proiectului
“LocuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, amplasamentul din jud. ..................., localitatea
....................., str. ................”, în situaŃia în care sus-numita va fi desemnată câştigătoare.
Parafată de Banca ………………………. în ziua ………. luna …….. anul
(semnătură autorizată)

Formular nr. 24
Ofertantul......................................
(denumirea/numele)

PERSONALUL MUNCITOR DE SPECIALITATE
Subsemnatul, ………………………., Director General al S.C. …………………, declar pe
propria răspundere că pentru investiŃia “LocuinŃe pentru tineri, destinate închirierii,jud. ……….,
localitatea ………………, str. …………………….. ”, voi folosi următorul personal:
Nr.
crt.
1
2
3

Specialitatea

Numele şi prenumele

Angajat
permanent

temporar

n

Data completarii …………………

Ofertant, …………..
(semnătură autorizată)

Formular nr. 25
Ofertantul ......................................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către,
AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU LOCUINłE
Bucureşti, b-dul. Unirii, nr. 61, bloc F3
Domnilor,
1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, ................, reprezentanŃi ai
ofertantului ............................................, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi
cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai susu menŃionată, să executăm (denumirea
lucrării) ............................................., pentru suma de
(în litere şi cifre)
......................................... lei, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare
de (în litere şi cifre) ..........................................
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem
lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm
lucrările în conformitate cu graficul de execuŃie anexat în (perioada în litere şi în
cifre)............ luni calendaristice.
3. Ne angajăm să menŃinem această ofertă valabilă pentru o durată de (durata în litere şi
cifre) .......... zile, respectiv până la data de (ziua, luna, anul) ............... şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată opricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea Acordului contractual această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
o Depunem ofertă aletrnativă, ale cărei detalii sunt prevăzute într-un formular de ofertă
separate, marcat în mod clar “alternativă”
o Nu depunem ofertă alternativă
(se bifează opŃiunea corespunzătoare)
6. Am înŃeles şi consimŃim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanŃia de bună execuŃie în conformitate cu prevederile
din documentaŃia de atribuire.
7. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice
altă ofertă pe care o puteŃi primi.
Data completarii …………………
Cu stimă,
Ofertant, …………..
(semnătură autorizată)

Formular nr. 26
Ofertantul ......................................
(denumirea/numele)
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ
1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractanŃi:
........ (% din preŃul ofertat)
2. GaranŃia de bună execuŃie va fi constituită sub formă de reŃineri succesive din situaŃiile
de lucrări şi va fi în cuantum de:
o 10 % din preŃul ofertat
o 5 % din preŃul ofertat în cazul IMM-urilor
3. Perioada de garanŃie de bună execuŃie a întregii lucrări (inclusiv echipamente):

36 luni

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până
la data începerii execuŃiei):
…… zile calendaristice
5. Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la termenul final de execuŃie:
0,15%/zi din valoarea care trebuia să fie
realizată
6. Limita maximă a penalizărilor:

........ (% din preŃul ofertat)

7. Limita minimă a asigurărilor:

........ (% din preŃul ofertat)

8. Perioada medie de remediere a defectelor:

……..zile calendaristice

9. Limita maximă a reŃinerilor din situaŃii de plată lunare (garanŃii, avansuri, etc.):
……. (% din situaŃiile de plată lunare)

Data completarii …………………
Cu stimă,
Ofertant, …………..
(semnătură autorizată)

