
 

 

Formular  

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________  
      (denumirea/numele) 
 
 

DECLARA łIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

             (denumirea/numele si sediul/adresa 
operatorului economic) 

 

declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi a sancŃiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaŃia prevazută la art. 180 din OrdonanŃa de 
urgenŃa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 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.  

 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri 
de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă 
comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 
oferte.  

 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 dispunem. 

 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                                                               (se precizează data expirării perioadei 
de valabilitate a ofertei) 

 

    Data completării ...................... 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 



 

Formular  

 
 OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 

DECLARA łIE  
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 

 
 
 
 
 

 
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului 

economic-peroana juridică], în calitate de ofertant la procedura de cerere de oferte organizată 
pentru achizitia de lucrări de renovare şi reparaŃii la Primăria Sectorului 6 Bucureşti  la data de 
14.09.2009, 

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 fac 
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 hotărârea definitivă a unei instanŃe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 
unei greşeli în materie profesională. 

e) nu am fost condamnaŃi, în ultimii trei ani, prin hotărârea 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 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraŃiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 

 

Operator economic, 
…………………………. 
(semnatura autorizată ) 

 
 



 

 

Formular 

Operator economic 
_______________ 
(denumirea/numele) 
 

 
DECLARATIE 

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 

1. Subsemnatul, reprezentant ................................................................................. 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate 
faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica .................................(se mentioneaza procedura), avand ca 
obiect......................(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta: 

 [ ] in nume propriu; 

 [ ] ca asociat in cadrul asociatiei .....................................................; 

 [ ] ca subcontractant al ....................................................................; 

  (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

2. Subsemnatul declar ca: 
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 

[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a cerei lista cu date de recunoastere o prezint in 
anexa. 

 (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni 
mofificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de 
atribuire a acontractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati 
castigatori, pe parcursul derularii contractului in achizitie publica. 

4. De asemenea, 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. 

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentatntilor autorizati ai 
.......................................................(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire 
la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 

                                                                                        

Operator economic, 
....................................... 
(semnatura autorizata) 

 



 
 
 

Formular  
OFERTANT            

______________________ 

(denumirea/numele) 

 

INFORMATII GENERALE 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

     Fax: 

     E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________ 
                                                                           (numărul, data si locul de înmatriculare/înregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________ 

                     (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________ 
                                                                            (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

8. Principala piaŃa a afacerilor: 

9. Cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani: 

_________________________________________________________________________ 

                                             Cifra de afaceri anuala                           Cifra de afaceri anuala 

                 Anul                     la 31 decembrie                                      la 31 decembrie 

                                                (mii lei)                                                (echivalent Euro) 

_________________________________________________________________________ 
 1. 
_________________________________________________________________________ 
 2. 
_________________________________________________________________________ 
 3. 
_________________________________________________________________________ 
 Media anuala: 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

Ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizata) 

 
 
 



 
Formular  

   OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
         denumirea/numele) 
 

DECLARA łIE PRIVIND PARTEA/P ĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTAN łI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit 
al...........................................................................................,  
                        (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă 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. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
..........................................................................  
                                                                                                  (denumirea şi adresa autoritaŃii 
contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de 
……………………………………………………...... 
                                                                         (se precizează data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei) 

 

Operator, 
………… ………………. 
(semnatura autorizată ) 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părŃile din 
contract ce urmează a fi 

subcontractante 

Acord subcontractor 
cu specimen de 

semnatură 

    

    

    

     

 

 



 

 

 

Formular  

     OPERATOR ECONOMIC 
..................................................... 
          (denumirea/numele) 
 
 

IMPUTERNICIRE 

Prin prezenta, subsemnatul .........………………………………................……., 

Presedinte (Director General)  al  ..................………………………………….., 

( denumirea / numele operatorului economic ) 

cu sediul in ……………………………………………………….…………………. 

(adresa completa) 

inregistrata la Registrul Comertului cu nr. ……………....………..., imputernicesc pe Dl./D-na. 
……………………………………….., avand functia de ……………., 

legitimat cu B.I./C.I. Seria ……., nr. ……………., emis de …………....……., pentru  
reprezentarea firmei la licitatia organizata de..........................., din data de..........., ora ..........., 
pentru achizitia …………………………….......... 

( denumirea contractului ) 

 

 

 

Data completarii ............................ 

 

Operator economic, 

.....................………......... 

(semnatura autorizata) 



 

 
 
 

FORMULAR  

 
Inregistrata la sediul autoritatii contractante (..................., Romania) 
Nr. .......... / …………………. 
 

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 
Adresa: ………………………………… 
Telefon :………………………………… 
Fax :……………………………………... 
E-mail: …………………………………… 
 

 

 SCRISOARE DE INAINTARE 

 

              Catre:  Primaria Municipiului Pitesti 

 

Ca urmare a anuntului de participare nr. ………………publicat pe www.e-licitatie.ro, privind aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului “………………………………………”  

 

Noi ……………………………..................................…………................................... va transmitem alaturat 

urmatoarele documente care insotesc oferta: 

 

1. Documentul ..............................................…..… privind garantia pentru participare, in cuantumul si in 

forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire; 

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un nr. de…………copii 

� documente de calificare si selectie; 
� propunerea tehnică 
� propunerea financiară 

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra. 

 

 

 

 

Data completarii :......................... 

 
 
 

                                                                     Cu stima, 
 
[Nume ofertant], 

……........................... 
                                       (numele, semnătura autorizată si stampilă) 

 

  
 
 



 
 
 

Formular  

CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                                 
  _____________________ 
     (denumirea/numele)                          EXPERIENTA SIMILARA 

 

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. 

Numarul si data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 _ 
|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 
 _ 
|_| contractant asociat 
 _ 
|_| subcontractant 
4. Valoarea contractului: in lei fara TVA 
a) initiala (la data semnarii contractului):            _________                      ______

 b) finala (la data finalizarii contractului):               _________                       _____ 

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor 

de solutionare: ___________________________. 

6. Durata de executie a lucrarii(luni) 

a) contractanta – termen PIF: _______ 

b) efectiv realizata – PIF: __________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul), care va fi sustinut pe 

baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: _____________________________. 

7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: 

_________. 

8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: 

___________ 

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta 

similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor 

capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract: _____________________________. 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 
                                                



  

 Formular 
OPERATORUL ECONOMIC 
       __________________ 
         (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERT Ă 

1. Examinând documentaŃia de atribuire, subscrisa 
…………………………………………,  (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia de atribuire, să executăm 
……………………………………………….., (denumirea lucrării) pentru suma de 
…………………………………………………………………. (suma în litere şi în cifre), la care 
se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ………………………... (suma în litere şi în 
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 aceasta ofertă valabilă pentru o durata de 
……………………..……….., zile (durata în litere şi cifre) 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. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 

5. Precizam că: 

    �  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă"; 

    � 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 completării: …………… 
Nume, prenume: ……………………………………….. 
Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, 
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… (denumire ofertant).  
 
 



 
 
 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA 

 
 1. Valoarea maxima a lucrarilor   _________ (% din pretul total ofertat) 
        executate de subcontractanti 
 
 2. Garantia de buna executie va 
       fi constituita sub forma:      ________   
       in cuantum de:      _________ (% din pretul total ofertat) 
 
    3. Perioada de garantie de buna 
        executie        _________ luni calendaristice 
 
    4. Perioada de mobilizare 
        (durata de la data primirii ordinului de incepere  
        a lucrarilor pana la data inceperii executiei)      _________ zile calendaristice 
 
    5. Termenul pentru emiterea 
        ordinului de incepere a lucrarilor (de la data 
        semnarii contractului)      _________ zile calendaristice 
 
    6. Penalizari pentru intarzieri   _________ (% din valoarea care trebuia 
        la termene intermediare şi                                                 sa fie realizata) 
        la termenul final de executie 
 
    7. Limita maxima a penalizarilor    _________ (% din pretul total ofertat) 
 
    8. Limita minima a asigurarilor  _________ (% din pretul total ofertat) 
 
    9. Perioada medie de remediere 
        a defectelor    _________ zile calendaristice 
 
   10. Limita maxima a retinerilor din situatiile  
        de plata lunare (garantii,  avansuri etc.)         _________ (% din situatiile de plata 

            lunare) 
 
 
 

OFERTANT, 

.......................... 

(semnatura autorizata) 

 

 



 

 

OPERATORUL ECONOMIC 
       __________________ 
         (denumirea/numele) 
 

Formular 
 

Detaliere PreŃuri Propunere financiară 

 

Nr. 
Crt. 

Etapă/activitate CantităŃi PreŃ unitar 
(lei, fără 
T.V.A) 

PreŃ total (lei, 
fără T.V.A) 

(col2*col3) 

PreŃ total 
(lei, cu 
T.V.A) 

0 1 2 3 4 5 

1  Studii si proiectare 
(detaliat) 

    

      

      

... .......     

 TOTAL     

 

 

 

OFERTANT, 

.......................... 

(semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                                                          Formular               

     ....................…..………. 

       (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

prestari de servicii EXECUTATE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele şi 

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 

fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

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 şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 

din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 

să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. 

(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 

activitatea noastră. 

 

Nr. 

crt. 

Obiectul 

contractului 

Codul 

CPV 

Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 

Adresa 

Calitatea 

executantului*) 

Preţul total 

al 

contractului 

Procent 

executat 

(%) 

Cantitatea 

(U.M.) 

Perioada de 

derulare a 

contractului 
**) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1                 

2                 

.....                 

                  

 

Operator economic 

................................ 

(semnătura autorizată) 

 

 



 

 

Formular  

OPERATOR ECONOMIC 

    ................................ 

   (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE 

DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A 

CONTRACTULUI DE SERVICII 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al........................................................... (denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
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 şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie. 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 

  

Operator economic 

................................ 

(semnătura autorizată) 
 

LISTA cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 

 

Forma de deţinere Nr. 

crt. 

Denumire 

utilaj/echipament/instalaţie 
U.M. Cantitate 

Proprietate În chirie 

1.           

2.           

  

Operator economic 

................................ 

(semnătura autorizată) 

 


