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FORMULAR 1 SCRISOARE DE INAINTARE
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele)
Adresa: …………………………………
Telefon :…………………………………
Fax :……………………………………...
E-mail: ……………………………………

Catre: Autoritatea contractanta .................................. Adresa......................................, Romania
Telefon:
Fax:

Ca urmare a anuntului de participare aparut in SEAP nr. ……..…... din …….........................., privind aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului de bunuri aferente proiectului “Titlu” – LOT <XX>
Noi ……………………………..................................…………................................... va transmitem alaturat urmatoarele:
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, un exemplar original si , continand:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]

Cu stima,

[Nume ofertant],
……...........................
(semnatura autorizata)

FORMULAR 2

FORMULAR DE OFERTA

Titlul proiectului:
Operator economic
.....................................................................................................
(denumirea/numele)
Către .
Domnilor,
1.
Examinând
documentatia
de
atribuire,
subsemnatii,
reprezentanti
ai
ofertantului
......................................... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionată, să prestam serviciile aferente
.................................(denumirea contract), pentru suma de ...................................(suma în litere si în cifre,
precum si moneda ofertei), plătibilă conform cu graficul de esalonare plati, la care se adaugă taxa pe
valoarea adăugată în valoare de ................................ (suma în litere si în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câstigătoare, să începem prestarea serviciilor
cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere si să terminăm prestarea serviciilor în
conformitate cu graficul de executie anexat, în ..................................(perioada în litere si în cifre).
3. Ne angajăm să mentinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ..............zile, (durata
în litere si cifre), respectiv până la data de ..............(ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi si
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea si semnarea contractului de achizitie publică această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
5. Precizăm 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 optiunea corespunzătoare.)
6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câstigătoare, să constituim
garantia de bună executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Întelegem că nu sunteti obligati să acceptati oferta cu cel mai scăzut pret sau orice altă ofertă pe care o
puteti primi.
Data __/__/____
................................, (semnătură), în calitate de ...........................legal autorizat să semnez
oferta pentru si în numele .....................................................(denumirea/numele operatorului
economic)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
Ofertantii vor introduce in aceasta anexa graficul de esalonare plati.

FORMULAR 5 IMPUTERNICIREA NOTARIALA

Va rugam sa atasati aici Imputernicirea notariala, care autorizeaza semnatarul ofertei si toata documentatia
relativa.

Semnatura :

…...............................................................................

(persoana sau persoanele autorizate in semnarea din partea ofertantului)
Data:

…..................

FORMULAR 6 INFORMATII GENERALE DESPRE OFERTANT

a.

Numele Companiei …………………………………………………………..

b.

Adresa Inregristrata ………...….............................................................

c.

Telefon ……………................... Fax ….................................. E-mail ................................

d.

Numele si nationalitatea Directorilor si Asociatilor

…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
e.

Tipul Companiei (Individuala, Parteneriat, Corporatie, etc)

…......................................................................................................................
f.

Descrierea Companiei (ex. Coordonator General de Manageriat pe Proiecte Civile)

…......................................................................................................................
g.

Originea Companiei

…......................................................................................................................
h.

Numarul de ani de experienta ca Antreprenor

- in tara de provenienta ….............….
- pe plan international …..... ..............
i.

Paritcularitatile inregistrarii

…......................................................................................................................
Va rugam anexati o copie dupa certificatului de inregistrare impreuna cu statutul legal al companiei

j.

Participarea cu actiuni in companie. Proportie (%)

…......................................................................................................................
k.
Numele si adresa/adresele companiei/companiilor associate care sunt implicate in proiect, iar unde
este cazul, numele si adresa companiei-mama/filiala/subantreprenorul/altul:
…......................................................................................................................
l.

In cazul unei filiale, in ce masura (daca exista) compania-mama este implicata in proiect?

…......................................................................................................................
m.
Companiile straine vor indica daca au sau nu sediul in tara Autoritatii Contractante, in conformitate cu
reglementarile in vigoare. (scop pur informativ)
…......................................................................................................................
n.

Persoana de contact pentru aceasta aplicatie:

Nume
Organizatia

Adresa
Telefon
Fax
e-mail

Semnatura :

…......................................

(persoana/persoanele autorizate sa semneze din partea Ofertantului)
Data .…................…………….

FORMULAR 7 DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT SI
AL CADRELOR DE CONDUCERE

Operator economic
................................
(denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al........................................................... (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals
în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul, declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaratiilor, situatiilor si
documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai
.....................................
...............................................(denumirea si adresa autoritătii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si
financiar în legătură cu activitatea noastră.
(În cazul solicitării)
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru
îndeplinirea contractului de achizitie publică.

Anul 1

Anul2

Personal
angajat
Din
care
personal
de
conducere

Semnatura …........................................................
(persoana sau persoanele autorizate in semnarea din partea Ofertantului)
Data …........................................

Anul 3

FORMULAR 8 DATE DESPRE SOCIETATEA MIXTA/CONSORTIU

i.

Nume …...................................................................................

ii.

Adresa Comisiei Manageriale …...............................................
…...............................................................................................
Telefon …...................... Fax…..........................E-mail…...

iii.

Agentia din Romania (in cazul unei Societati Mixte/Consortiului cu un partener principal strain)
Adresa biroului …........................................................................
…...............................................................................................
Telefon …...........................Fax…......................................

iv.

Numele partenerilor

a .…...........................................................................................
b …...........................................................................................
c …...........................................................................................
etc.
v.

….........................................................................................

Numele partenerului principal
…...............................................................................................
…...............................................................................................

vi

Acord care guverneaza constituirea Societatii Mixte/Consortiului

a. Data semnarii: ….............................................................
b. Locul: …................................................................................
c. Anexa – Acordul Societatii Mixte/ Consortiului
vii
Propunerea pentru impartirea responsabilitatilor intre parteneri (in procente %) indicand tipul
serviciilor efectuate de catre fiecare dintre ei.
…...............................................................................................
…...............................................................................................
…...............................................................................................

Semnatura : …...............................................................................
(persoana sau persoanele autorizate sa semneze pentru Ofertantului)

Data : ……………………………………….

FORMULAR 9 SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITATII/SISTEMUL DE PROTECTIE A
MEDIULUI/STANDARDE DE PROTECTIA MUNCII

Furnizati detalii referitoare la sistemele si standardele mai sus mentionate.

FORMULAR 10 DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................ (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic), declar pe propria răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedură si sub sanctiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situatia prevăzută la art. 180 din Ordonanta de urgentă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea
nr.337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instante
judecătoresti pentru participarea la activităti ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, fraudă si/sau
spălare de bani.
Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării......................
(semnătură autorizată)

Operator economic,

FORMULAR 11 DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUATIILE PREVĂZUTE LA ART. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana
juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se mentionează
procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz,
denumirea podusului, seviciului sau lucrării si codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată
de ................................................ [se inserează numele autoritătii contractante],
declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau
activitătile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De
asemenea, nu sunt într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situatiile prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligatiile de plată a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în
România sau în tara în care este stabilit până la data solicitată.................
d) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit toate obligatiile contractuale fara sa existe situatii in care mi-am
îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive care imi sunt imputabile, fapt care a produs
sau care a fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
e) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instante judecătoresti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaratie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

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

FORMULAR 12 TRECUTUL LITIGIOS

Va rugam sa prezentati informatii pentru oricare litigiu pentru contractele executate in ultimii 5 ani sau in
executie.
Se va folosi o pagina separata pentru fiecare membru al Societatii Mixte/Consortiului, de asemenea pentru
fiecare subcontractor care depaseste 10% din suma contractului.

Anul

Adjudecarea sau
respingerea
Ofertantului

Numele clientului, cauza litigiului si
substanta disputei

Suma disputata
(valoarea curenta in EURO)

Semnatura: …...............................................................................
(persoana sau persoanele autorizate pentru semnarea din partea ofertantului)
Data:

…...............……

FORMULAR 13 DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI

Operator economic
................................
(denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere,
sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaratiilor, situatiilor si
documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................................................................. (denumirea si
adresa autoritătii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea noastră.
Operatorul economic
………………………….
(semnătura autorizată)

Nr
crt.

Obiectul
contractuluii

1

Codul
CVP

2

Denumirea/numele
beneficiarului/
clientului Adresa

Calitatea
prestatorului*

Pretul total
al
contractului

3

4

5

1
2

Operator economic
................................
(semnătura autorizată)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociatie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de începere si de finalizare a lucrărilor.

Procent
executat
(%)
6

Perioada de
derulare a
contractului
**)
8

FORMULAR 14 DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PĂRTILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE
DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere,
sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat
sunt reale.
Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaratiilor, situatiilor si
documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................................................................. (denumirea si
adresa autoritătii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea noastră.
Operator economic
................................
(semnătura autorizată)
Nr.crt.

Denumire subcontractant

Partea/partile din contract ce
urmeaza a fi subcontractate

Operator economic
................................

(semnătura autorizată)

Acord
subcontractor
specimen de semnatura

cu

FORMULAR 15 DECLARATIE PRIVIND ECHIPAMENTELE TEHNICE SI SOFTURILE DE CARE DISPUNE
OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Operator economic
................................
(denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al...........................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaratiilor,
situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificării datelor din
prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .....................................
.................................. (denumirea si adresa autoritătii contractante) cu privire la orice aspect financiar in
legatura cu activitatea noastra.
Operator economic
................................
(semnătura autorizată)

LISTA cuprinzând cantitătile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice

Nr
crt.

Denumire
utilaj/echipament/instalatie

U.M.

Cantitate

Forma de detinere
Proprietate
In chirie

1
2

Operator economic
................................
(semnătura autorizată)

achizitie publica.

FORMULAR 16 EXPERIENŢA IN CONTRACTE SIMILARE*1)
OPERATORUL ECONOMIC
.........................
(denumirea/numele)
1. Denumirea şi obiectul contractului:
Numărul şi data contractului:
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
Adresa beneficiarului/clientului:
Ţara:
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
_
|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)
|_| contractant asociat
|_| subcontractant
1. Valoarea contractului
exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată in echivalent euro*2)
a) iniţială (la data semnării contractului):
.....
.....
b) finală (la data finalizării contractului):
.....
.....
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:
6. Durata de execuţie a lucrării (luni)
a) contractată - termen PIF:
b) efectiv realizată - PIF;
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte
adiţionale încheiate cu beneficiarul:
7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară:
OPERATORUL ECONOMIC,
semnătura autorizată
L.S.
-----------*1) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, prin prezentarea
contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la terminare.
*2) Pentru contractele exprimate în alte monede decât euro se va folosi pentru conversie rata medie anuală
de schimb comunicată de către Banca Centrală Europeană. (www.ecb.int) pentru anul în care contractul
pentru respectivul proiect a fost semnat.

FORMULAR 17 PERSONALUL CHEIE ANGAJAT IN CONTRACT

Pozitie solicitata

Nume

Nationalitate

Semnatura .................................................

Educatie

Ani de experienta
pentru postul
solicitat

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

Lucrari majore pentru care a
fost responsabil
(proiect/pret)

FORMULAR 18 EXPERIENTA PROFESIONALA A PERSONALULUI CHEIE

Curriculum vitae
Europass

Inserati fotografia. (rubrică facultativă, vezi instructiunile)

Informatii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instructiunile)
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod postal, localitate, tară (rubrică facultativă, vezi
instructiunile)
Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi
instructiunile)

Mobil: (rubrică facultativă, vezi
instructiunile)

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instructiunile)
E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instructiunile)
Nationalitate(-tăti) (rubrică facultativă, vezi instructiunile)
Data nasterii (rubrică facultativă, vezi instructiunile)
Sex (rubrică facultativă, vezi instructiunile)

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă, vezi instructiunile)
Domeniul ocupational
Experienta profesională

Perioada Mentionati separat fiecare experientă profesională relevantă, începând cu cea mai recen
dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instructiunile)
Functia sau postul ocupat
Activităti si responsabilităti
principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitătii sau sectorul de
activitate

Educatie si formare
Perioada Mentionati separat fiecare forma de învătământ si program de formare profesională
absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instructiunile)
Calificarea / diploma obtinută
Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobândite
Numele si tipul institutiei de
învătământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea natională sau (rubrică facultativă, vezi instructiunile)
internatională

Aptitudini si competente
personale

Limba(i) maternă(e) Precizati limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificati a doua limbă maternă, vezi
instructiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Întelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversatie

Discurs oral

Scriere

Exprimare sc

Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referintă Pentru Limbi Străine

Competente si abilităti sociale Descrieti aceste competente si indicati contextul în care au fost dobândite. (Rubrică
facultativă, vezi instructiunile)

Competente si aptitudini Descrieti aceste competente si indicati contextul în care au fost dobândite. (Rubrică
organizatorice facultativă, vezi instructiunile)
Competente si aptitudini tehnice Descrieti aceste competente si indicati contextul în care au fost dobândite. (Rubrică
facultativă, vezi instructiunile)

Competente si aptitudini de Descrieti aceste competente si indicati contextul în care au fost dobândite. (Rubrică
utilizare a calculatorului facultativă, vezi instructiunile)
Competente si aptitudini artistice Descrieti aceste competente si indicati contextul în care au fost dobândite. (Rubrică
facultativă, vezi instructiunile)

Alte competente si aptitudini Descrieti aceste competente si indicati contextul în care au fost dobândite. (Rubrică
facultativă, vezi instructiunile)

Permis(e) de conducere Mentionati dacă detineti un permis de conducere si categoria. (Rubrică facultativă, vezi
instructiunile)

Informatii suplimentare Includeti aici orice alte informatii utile, care nu au fost mentionate anterior, de exemplu:
persoane de contact, referinte etc. (Rubrică facultativă, vezi instructiunile)

Anexe Enumerati documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instructiunile)

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Titlu proiect:

Subsemnatul ………………… declar că pe perioada de derulare a prezentei proceduri de atribuire
sunt de acord să particip în mod exclusiv la licitaţia organizată pentru atribuirea contractului de
……………………….. pentru autoritatea contractanta Universitatea de Medicina si farmacie Iuliu
Hatieganu din partea ofertantului ……………………….
De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnată câştigătoare, declar că sunt
capabil şi disponibil să lucrez pe poziţia pentru care mi-a fost inclus CV-ul în ofertă un nr. de max
36 luni, in functie de cerintele proiectului si conform cu graficul de lucru ce va fi agreat la
semnarea contractului.

Prin această declaraţie, înţeleg că mă oblig să nu mă prezint în calitate de ofertant pentru un alt
operator economic care depune oferta pentru acest proiect. Înţeleg faptul că nerespectarea
acestui lucru va conduce la excluderea mea şi a ofertei din această licitaţie şi poate conduce la
excluderea mea de la participarea la alte licitaţii şi contracte finanţate din fonduri UE.

În cazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de faptul că
indisponibilitatea mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât boala sau
forţa majoră, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii şi contracte
finanţate de catre Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj Napoca.

Nume
Semnătura

Data

FORMULAR 19 DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

Operator economic ............................... (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică “....................” , având ca obiect
............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codurile CPV), la data de ..............
(zi/lună/an), organizată de Autoritatea Contractanta.........................................., particip şi depun
ofertă:
□ în nume propriu;
□ ca asociat în cadrul asocierii condusa de………………………… < numele liderului >.
□ ca subcontractant
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
2. Confirm faptul ca nu depun ofertă pentru acelasi contract in nici o alta formă.
3. Subsemnatul , declar că :
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint ca anexă la
prezenta declaraţie (Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
4. (Aplicabil doar pentru ofertanţii asociaţi) Conducătorul ( Liderul ) asocierii pentru prezentul contract
este ...................................................
Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii raspund solidar pentru executia
contractului, că membrul conducator este autorizat sa oblige si sa primeasca instructiuni in numele si
pe seama fiecarui membru, că executia contractului, inclusiv plăţile , constituie responsabilitatea
membrului conducator si ca toti membrii asocierii in parrticipatiune/consortiului se obliga sa ramână
in asociere/consortiu pe intreaga durata a executiei contactului .
5. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Secţiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de
interese din OUG 34/2006, si adăugam, in mod special, ca nu avem nici un potenţial conflict de
interese sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi ofertanţi sau alte părţi implicate in procedura de
atribuire in timpul depunerii ofertei;
6. Subsemnatul , declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.

7. De asemenea, 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.
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractante.........................,
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]
Operator economic
.........................................
(ştampila si semnătură autorizată)

Semnatura .................................................

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

FORMULAR 20 DECLARATIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI SI PROFITUL
OFERTANTUL............................................... (denumirea/numele)

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 mai jos sunt reale.

TIPUL COMPANIEI:
ONG

DA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NU

(ORGANIZATIE
NONGUVERNAMENTALA)

Denumirea / numele
Abreviere
Adresa :
Cod Postal:
Tara
Telefon:
Fax:
Telex:

E-mail:
7. Codul unic TVA*:
8. Locul Inregistrarii:
9. Data Inregistrarii:
10. Numarul de Inregistrare**:
11. Obiectul de activitate, pe domenii:
12. Cifra de afaceri si profit pe ultimii 3 ani***:

afaceri Profit anual la Cifra de afaceri Profit anual la
31
decembrie anuala
31 decembrie
([moneda])
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(echivalent
(echivalent
euro)
([moneda])
euro)
Cifra
de
anuală

Anul

2.
2007

2.
2008
3.
2009
Media anuală:

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]

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

* puteti verifica validitatea la adresa

pentru firmele din cadrul UE.

** - va rugam atasati o copie a certificatului unic de inregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia
***- va rugam sa atasati copii ale bilantului inregistrat la administratia financiara pe anii 2007 , 2008 si
2009.

FORMULAR 21 SANATATE SI PROTECTIA MUNCII

OFERTANTUL...............................................
(denumirea/numele)

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al
……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez
serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la
conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea
acestor obligatii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL.......................................... (denumirea/numele)

calitate de
in numele

