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

FORMULAR 1A

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………………….... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 337/2006, modificata si completata prin O.U.G. nr. 76 / 2010 respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat
prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie,
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 altă candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant ca
subcontractant în cadrul altei oferte
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………… (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

Data completării: …………………

Operator economic,

...............................
(semnătură autorizată)

Formular nr. 1 B
Operator economic
…………………..
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .............,
la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:
a) nu am intrat in faliment, ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul – sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente
ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data
solicitată;
c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus
atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita, în scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei
penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
...............................
(semnătură autorizată)

Formular nr. 1C
Operator economic
…………………..
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1.
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................................… (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere,
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ....................................… (se
menţionează procedura), având ca obiect ...................................................… (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de
…......................... (zi/lună/an), organizată de ..................................… (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:
în nume propriu;
ca asociat în cadrul asociaţiei ..................................................................…;
ca subcontractant al .................................................................................….
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2.
Subsemnatul declar că:
nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;
sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3.
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 achizitie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării
contractului de achiziţie publică.
4.
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 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.
5.
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.
Data completării: ………………..

Operator economic,
…………………
(semnătură autorizată)

Formular IG_CA
Operator economic

………………….
(denumire/numele)
INFORMAŢII GENERALE / DECLARAREA CIFREI DE AFACERI

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
Nr.
crt.

Denumirea/numele: .......................................................................................
Codul fiscal: ................................................................................................
Adresa sediului central: ............................................................................
Telefon: .......................................................................................................
Fax: .............................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................
Certificat de înmatriculare/înregistrare: .......................................................... (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
Obiectul de activitate, pe domenii: ................................................................. (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
Birourile filialelor/sucursalelor locale: (daca este cazul) ............................. (adrese complete, telefon/fax, certificate de
înmatriculare/înregistrare)
Principala piaţă a afacerilor: ...........................................................................
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :
Anul

Cifra de afaceri anuală la
31 decembrie

Cifra de afaceri anuală la
31 decembrie

(mii lei)
1
2
3

(echivalent euro)

2007
2008
2009

Medie anuală

Data completării: …………………………..
Operator economic

………………….
(semnătură autorizată)

Formular nr. 1 E

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

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII 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 înteleg 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 legatură cu
activitatea noastra.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ... . (se precizează data de expirare a ofertei).

Data completării: …

Operator economic,
…………………..
(semnătură autorizată)
Anexă - Formular nr. 1 E
Operator economic
…………………..
(denumirea/numele)

NR.
CRT
.

OBIECTUL
CONTRACTU
LUI

0

1

1

2

…

CODUL
CPV

DENUMIREA / NUMELE
BENEFICIARULUI /
CLIENTULUI
ADRESA

CALITATEA
PRESTATORULUI
*)

PREŢUL
TOTAL AL
CONTRACT
ULUI

PROCENT
ÎNDEPLIN
IT DE
PRESTAT
OR (%)

2

3

4

5

6

CANT
ITATE
A
(UM)
7

PERIOADA
DE
DERULARE
A
CONTRAC
TULUI
8

Data completării:

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

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

Formular nr. 1 E - 1
Operator economic
………………………..
(denumirea/numele)
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

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
4. Valoarea contractului
exprimată în
exprimată în
moneda în care
moneda în
s-a încheiat
echivalent euro
contractul
a) iniţială (la data semnării contractului)
5.
6.

7.
8.
9.

b) finală (la data finalizării contractului)
Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor
de soluţionare:
Durata de derulare a contractului (luni):
a) contractată
– termen PIF
_______ luni
b) efectiv realizată
– PIF
_______ luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi
susţinut pe bază de adiţionale încheiate cu beneficiarul:
Numărul şi data procesului verbal de predare-primire documentaţie:
Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul verbal de predareprimire:
Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa
similară cu referire în mod special la volume fizice ale principalelor prestări de
servicii de proiectare prevăzute în contract:
Operator economic,

………………………..
(semnătură autorizată)
------------------------------*) se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei
de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv

Formular nr. 1 F

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

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 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 înteleg 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 legatură cu
activitatea noastra.

Data completării: …

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

Formular nr. 1 F - Anexă
Operator economic
…………………..
(denumirea/numele)

NR.
CRT.

OBIECTUL
CONTRACTULUI

CODUL
CPV

DENUMIREA / NUMELE
BENEFICIARULUI /
CLIENTULUI
ADRESA

CALITATEA
PRESTATORUL
UI *)

PREŢUL
TOTAL AL
CONTRACT
ULUI
(FĂRĂ
TVA)

PROCENT
ÎNDEPLINI
T DE
PRESTATO
R (%)

CANTIT
ATEA
(UM)

PERIOADA
DE
DERULAR
EA
CONTRAC
TULUI **)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

2

…

Data completării:

Operator economic,

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

8

Formular R_C
…………………….
(Antetul beneficiarului lucrării/contractului)

RECOMANDARE
În legătură cu participarea … (Denumirea/numele operatorului economic), cu sediul în … (Sediul/Adresa operatorului economic), la licitaţii
publice, ca urmare a colaborării şi derulării unor contracte, suntem în măsură să vă facem cunoscut următoarele:
Numita societate a derulat cu societatea noastră următoarele contracte:
Denumirea contractului
Observaţii

Contract Valoare

Data începerii

Data finalizării

Locul ex. lucrarilor

Nr./data contract
contractului contractului
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Apreciem calificativul execuţiei contractului, din punct de vedere al calităţii fiind
FOARTE BUN

BUN

SATISFĂCĂTOR

NESATISFĂCĂTOR

Pe parcursul derulării contractului au / nu au fost înregistrate:
•
•
•
•
•

Neconformităţi în îndeplinirea contactului
Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă a prestatorului de servicii/executantului, datorită încălcării normelor tehnice şi a legislaţiei în
vigoare privind calitatea lucrărilor executate
Recepţii amînate datorită nerespectării parametrilor de calitate
Recepţii respinse datorită nerespectării parametrilor de calitate
Lucrarile au / nu au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si au / nu au fost duse la bun sfarsit.

Alte precizări:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unităţii noastre.
Conducătorul beneficiarului,
………………….
(Semnătură autorizată)
L.S.

Formular nr. 1 G
Operator economic
…………………..
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND
PARTEA / PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

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 înteleg 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
legatură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………… (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării: …………………

Operator economic,
...............................
(semnătură

autorizată)

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

LISTĂ
CU SUBCONTRACTANŢII
ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele
şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul de mai jos sunt reale.

Nr
crt

Denumire /nume
subcontractant

Datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor

Specializare

Partea/părţile din
contract ce urmează a
fi subcontractate

Operator economic
(semnătură autorizată)

Formular nr. 1 H

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

DECLARAŢIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, MIJLOACELE DE TRANSPORT, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE
OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

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 înteleg 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 legatură cu activitatea noastră.

Data completării: …

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

Formular nr . 1 H - Anexă
Operator economic:
…………………..
(denumirea/numele)

LISTA
cuprinzând cantitaţile de utilaje, instalaţii, mijloace de transport, echipamente tehnice, alte mijloace fixe

NR.
CRT.

DENUMIRE UTILAJ / ECHIPAMENT /
INSTALAŢIE

U.M.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Data completării:

Operator economic
…………………..
(semnătură autorizată)

CANTIT
ATE

FORMA DE
DEŢINERE
Proprietate În chirie

1

Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.
În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin
care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Formular nr . 1 I
Operator economic
…………………..
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT
ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al … (denumirea/numele şi sediul 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 înteleg 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 legatură cu activitatea noastră.

Anul 2007
Personal angajat
din care: Personal de conducere

Anul 2008

Anul 2009

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie
publică.
Data completări:

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

Anexă - Formular nr. 1 I

INFORMAŢII
PRIVIND
ASIGURAREA CU PERSONAL DE SPECIALITATE
pentru
îndeplinirea contractului

Data completării
Ofertant,
……………………….
(semnatura autorizata)
NR.
CRT.

POST/NUME

VARSTA

EDUCATIE

Formularul nr. 11 D
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

EXPERIENTA

Grafic de prestare a serviciilor

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

ACTIVITATE
PROIECTARE
Faza PT
Faza PAC
Faza CS
Faza DE
TOTAL

DURATA
(ZILE)

Data completării:
Ofertant,
……………………….

Formular nr. 10 C
Ofertant
…………………..
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către, .........................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
......................................................................................................................................................,
(denumirea/numele ofertantului)
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
îndeplinim contractul privind ” .............................. (denumirea lucrarii)”, pentru preţul ................. (suma în litere şi în cifre), reprezentând............ euro
(suma în litere şi încifre), în condiţiile specificate în documentaţia de atribuire şi în conformitate cu formularul anexat, la care se adaugă taxa pe
valoarea adăugată în valoare de................ (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere şi cifre),respectiv până la data de ...................
(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fiacceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care
oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
4. 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 opţiunea corespunzătoare.)
5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate
cu prevederile din documentaţia de atribuire.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ dacă acesta nu este temeinic
justificat sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data …../…../……..
. ........................, (semnătură), în calitate de ....................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)
(semnatura autorizata)

Formular nr. 10 C – Anexa 1

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate
subcontractanţi

………. % (din preţul total ofertat)

2. Garanţia de bună execuţie
va fi constituită sub formă:
în cuantum de

………. …………………………...
………. % (din preţul total ofertat)

3. Perioada de garanţie de bună
execuţie

………. luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii

ordinului de începere a lucrărilor până la data
începerii execuţiei)
5. Termenul pentru emiterea ordinului de începere
a lucrărilor (de la data semnării
contractului)
6. Penalităţi pentru întârzieri
la termene intermediare şi
la termenul final de execuţie

………. zile calendaristice

………. zile calendaristice

………. % (din valoarea care
trebuia realizată)

7. Limita maximă a penalizărilor

………. % (din preţul total ofertat)

8. Limita minimă a asigurărilor

………. % (din preţul total ofertat)

9. Perioada medie de remediere a defectelor
10. Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată
lunare (garanţii, avansuri etc.)

………. zile calendaristice

………. % (din situaţiile de plată
lunare)

Formular nr. 10 C – Anexa nr.2
…………………..
(denumirea/numele)

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ

Nr.
Ctr.

1
1
2

Denumir U.M Pret/ un
e
.
mp de
categorie
suprafat
de
a
lucrare
proiectat
a
exclusiv
TVA
(lei)
2
3
4
Bloc…
………
TOTAL

Supafat
a
proiecta
ta
(mp)

Valoare
totala
exclusi
v TVA
(Lei)

Valoa
re
TVA
(lei)

5

6=4x5

7

Valoare Pret/ un Supafat Valoare
totala
a de
totala
mp de
inclusi suprafata anvelo exclusi
pat
v TVA
v TVA anvelopa
(mp)
(Lei)
(Lei)
ta
exclusiv
TVA
(lei)
8=6+7

9

10

11=9x10

Valoar
e TVA
(lei)

Valoare
totala
inclusiv
TVA
(Lei)

Valoare
totala
proiectar
e si
executie
Inclusiv
TVA
(Lei)

12

13=11+1
2

14=8+13

mp
mp
mp
Ofertant,
Formular SGB

BANCA
……………………
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către,
…………………………………………………………..
(denumirea autorităţii contractante)
…………………………………………………………..
(adresa autorităţii contractante)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului …………………………………..........................................................................................
(denumirea contractului de achiziţie publică),
noi
………………………………………………
(denumirea
băncii),
având
sediul
înregistrat
la
…………………………………………………………. (adresa băncii), ne obligăm faţă de …………………………………………………..
(denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de ……………………………………… (suma în litere şi cifre), la prima cerere scrisă şi fără ca
aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca, în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi
datorată ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) Ofertantul ……………………………………. (denumirea/numele ofertantului) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ……………………………………………… (denumirea/numele ofertantului) nu a constituit
garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ……………………………………. (denumirea/numele ofertantului) a refuzat să semneze
contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până în data de ……………………….

Parafată de bancă ………………. în ziua ………… luna ………….. anul ……….
(semnătură autorizată)

Formular SGBE
BANCA
……………………
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către,
…………………………………………………………..
(denumirea autorităţii contractante)
…………………………………………………………..
(adresa autorităţii contractante)

Cu privire la contractul de achiziţie publică …………………………………........ (denumirea contractului de achiziţie publică), încheiat între
…………………… (denumirea/numele contractantului), în calitate de contractant şi ……………………………………………… (denumirea
autorităţii contractante), în calitate de achizitor, ne obligăm să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ……………………..
(suma în cifre şi în litere) reprezentând …… % din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o
declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus
menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabilă până în data de ………………………. .
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi
contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde
valabilitatea.

Parafată de bancă ………………. în ziua ………… luna ………….. anul ……….
(semnătură autorizată)

Formular SI
Ofertant

Înregistrat la sediul autorităţii contractante

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

nr………. / ……………

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ,
…................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a invitatiei de participare publicata în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sub nr. ............... din …...................... (zi/lună/an),
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
................................................................................................................ (denumirea
contractului de achiziţie publică) noi …............................................................ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ………………………………………(tipul, serie/număr, emitent) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma
stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original şi întrun număr de …...... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării: ……………………..
Cu stimă,

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

Formular IMP
Operator economic:
…………………..
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE

Prin prezenta, noi, ..................................... (denumirea/numele operatorului economic), reprezentată legal prin ....................... (numele şi
prenumele reprezentatului legal al operatorului economic), având funcţia de .................. (funcţia conducătorului operatorului economic),
împuternicim pe ..................................... (numele şi prenumele persoanei împuternicite), care se legitimează cu C.I./B.I. seria ...... nr. ................, să
reprezinte şi să semneze în numele nostru procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor precum şi alte documente aferente acesteia privind
procedura ....................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului
sau lucrării şi codul CPV), organizată de către .................. (denumirea autorităţii contractante) la data ...................., ora .............. (data/ora şedinţei de
deschidere a ofertelor).

Data completării: .................
Operator economic,
................................
(semnătură autorizată)

Formular C1
Ofertant:
…………………….
(denumirea/numele)
GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.

4.

…

Grupa de obiecte/
denumirea obiectului
1

Anul I
U.M.
2

Cantitate
3

D.D.E.
Organizare de şantier
Obiect 01
categoria de lucrări:
...........................................................
...........................................................
Obiect 02
categoria de lucrări:
...........................................................
...........................................................
Obiect …
categoria de lucrări:
...........................................................
...........................................................
Ofertant,
............................
(semnătura autorizată)
L.S

1.
4

2.
5

Luna
3.
6

…

Anul n

…
7

n
8

Formular C2
Ofertant:
…………………….
(denumirea/numele)

Nr.
crt.

Grupa de obiecte /
denumirea obiectului

0

1
Proiectare (numai în cazul în
care obiectul contractului
cuprinde atât proiectarea, cât şi
execuţia lucrării)
Amenajarea terenului
2.1 ............................
Amenajări pentru protecia
mediului, inclusiv pentru
refacerea cadrului natural după
terminarea lucrărilor
3.1 .............................
Realizarea infrastructurii (reţele
de racord, utilităţi exterioare
incintei)
Investiţia (lucrarea de bază)
5.1 Obiect 01 ...........
Organizare de şantier

1.

2.

3.

4.
5.
6.

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR
din care (după caz):
Contractant
Asociaţi
Subcontractanţi
Valoarea
ul
din
Subcontractant Subcontractant
(exclusiv
conducător Asociatul 1: Asociatul n:
care:
ul 1:
ul n:
TVA)
(Liderul
................
................
C+M
......................
......................
- lei asociaţiei)
C+ Tota
Tota
C+M
Total
C+M Total
C+M
C+M Total
M
l
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Total valoare (exclusiv TVA) - lei Total valoare Euro
1 Euro = ... lei
Taxa pe Valoarea Adăugată - lei TOTAL (inclusiv TVA) - lei Lucrarea se încadrează în grupa ................... (ofertantul precizează grupa IIA sau IIB, după caz)
Proiectant,
Ofertant,
...................
.................
(semnătură autorizată)
(semnătură autorizată)
L.S.
L.S.
PRECIZARE: Proiectantul va răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, având în vedere respectarea structurii
aprobate pentru devizul general; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor
lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.
Reprezintă partea din contract, calculată ca o cotă procentuală din preţul total, care urmează să fie îndeplinită de persoanele
juridice române.
1)

Formular C3
Ofertant:
…………………….
(denumirea/numele)
CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Nr.
crt.

0
I.
1.
2.
...
n

II

Categoria de lucrări

1
Clădiri şi construcţii speciale,
instalaţii aferente construcţiilor şi
reţele de utilităţi în incintă
Ts Terasamente
C Construcţii
....................................
M Montaj utilaje tehnologice, inclusiv
reţelele aferente
TOTAL I
Procurare:
- Utilaje şi echipamente tehnologice, cu
montaj
- Utilaje şi echipamente de transport
- Dotări, inclusiv utilaje şi echipamente
independente cu durată mare de serviciu
TOTAL II
Total valoare (exclusiv TVA) – lei -

Valoarea
(exclusiv
TVA)
lei
2

din care (după caz):
Asociaţi
Subcontractanţi

Contractan
tul
Asociatul
conducător
1:
(Liderul
................
asociaţiei)
3
4

Asociatul
n:
................

Subcontractant
ul 1:
......................

Subcontractant
ul n:
......................

5

6

7

Total valoare Euro
1 Euro = ... lei
Taxa pe Valoarea Adăugată lei
TOTAL (inclusiv TVA) – lei Proiectant,
...................
(semnătură autorizată)
L.S.

Ofertant,
..................
(semnătură autorizată)
L.S.

PRECIZARE:
1. Proiectantul va răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, având în vedere respectarea structurii aprobate pentru
devizul general; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de
construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

Formular C5
LISTA
cuprinzând cantităţile de lucrări
Obiectul ........................
Categoria de lucrări ............

Nr.
crt.

Capitolul de
lucrări

U.
M.

Cantitate
a

Preţul unitar:
a) materiale
b) manoperă
c) utilaj
d) transport
Total a) + b) + c)
+ d)

Materia
l

Manoper
ă

[3 x 4a]

[3 x 4b]

SECŢIUNEA TEHNICĂ
0
1.

2

n.

1
Capitol de lucrare
1.1 Subcapitol
..............................
Capitol de lucrare
2.1 Subcapitol
..............................
2.2 Subcapitol
..............................
Capitol de lucrare
n.1 Subcapitol
..............................
n.2 Subcapitol
..............................
n.n Subcapitol
..............................

2

Utilaj

Transpor
t

[3 x 4c]

[3 x 4d]

TOTAL
[3 x 4]
sau
[5 + 6 + 7 + 8]

8

9

SECŢIUNEA FINANCIARĂ
3

4

5

6

7

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
- CAS
- şomaj
- sănătate
- fond de risc
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
- .............................
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:
Cheltuieli indirecte = To x ... %
Profit = (To + Io) x ... %
TOTAL GENERAL

M

m

U
Din care:
- Vut termice
(valoarea
aferentă
pentru utilaje
termice)
- Vut electrice
(valoarea
aferentă
pentru utilaje
electrice)
U = Vut
termice + Vut
electrice

Mo

mo

Uo

Ofertant,
..........................
PRECIZĂRI:
1. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:

t

T

to

To
Io
Po
Vo = To + Io + Po

M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la
furnizori, fără T.V.A.; în cazul materialelor care provin din import valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane
plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc.);
m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de
funcţionare a utilajelor respective şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionării;
t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:
a) valoarea transporturilor auto, CF, navale, ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la producător sau furnizor la
depozitul intermediar, precum şi de la depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat,
inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;
c) valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ,
beton, mortar, moloz rezultat din demolări).
2. Articolele sau cantităţile de lucrări, precum şi utilajele sau echipamentele funcţionale, necuprinse în listele cuprinzând cantităţile de
lucrări, respectiv în listele de procurare, ale documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, dar care, ca urmare a analizării de
către ofertanţi a proiectului tehnic, se dovedesc necesare pentru execuţia lucrării, vor fi aduse la cunoştinţă autorităţii contractante, care,
în cazul însuşirii observaţiilor respective, are obligaţia de a transmite în scris tuturor ofertanţilor completările sau modificările stabilite.
3. Cheltuielile indirecte vor cuprinde şi contravaloarea primelor de asigurare solicitate în condiţiile de contractare.

Formular C6
Ofertant:
…………………….
(denumirea/numele)
LISTA
cuprinzând consumurile de resurse materiale 1)

Nr.
crt.

Denumirea resursei
materiale

U. M.

Consumurile
cuprinse în
ofertă

0

1

2

3

Preţul unitar
(exclusiv
TVA)
- lei 4

1.
2.
3.
...

...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
Resurse nenominalizate
(cel mult 20 % din valoarea
totală a resurselor materiale)

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

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

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

-

-

-

TOTAL Σ M:

lei:
euro:

Ofertant,
............................
(semnătura autorizată)
L.S.
-------------------------------

Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei (col.3 x col.4)
5

Furnizorul

Greutatea
(tone)

6

7

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

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

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

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

-

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

Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări;
ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile de resurse materiale, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă
acest lucru este precizat în Fişa de Date a Achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro
pentru totalul rezultat.
1)

Formular C7
Ofertant:
…………………….
(denumirea/numele)
LISTA
cuprinzând consumurile cu mâna de lucru 1)

Nr.
crt.

Denumirea meseriei

Consumurile
(om/ore)
cu manopera directă

0
1.
2.
3.
...

1
......................................
......................................
......................................
......................................

2
...............
...............
...............
...............

3
...............
...............
...............
...............

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

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

TOTAL Σ m:

Tariful mediu
- lei/oră -

Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei (col.2 x col.3)
4
...............
...............
...............
...............

Procentul 2)

lei: ..................
euro: ...............

Lucrarea se încadrează în grupa …………………. (se precizează grupa IIA sau IIB, după caz)
Ofertant,
............................
(semnătura autorizată)
L.S.
-------------------------------

5
...............
...............
...............
...............
...............

Lista se întocmeşte pentru consumurile cu mâna de lucru necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul
are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă acest lucru este
precizat în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul realizat.
2) Reprezintă remuneraţia aferentă mânii de lucru formate din cetăţeni români, calculată ca o cotă procentuală din valoarea totală a
consumurilor cu mâna de lucru.
1)

Formular C8
Ofertant:
…………………….
(denumirea/numele)

LISTA
cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii 1)

Nr.
crt.

Denumirea utilajului de
construcţii

Consumurile
- ore de funcţionare -

Tariful orar
- lei/oră de
funcţionare -

0
1.
2.
3.
...

1
......................................
......................................
......................................
......................................

2
...............
...............
...............
...............

3
...............
...............
...............
...............

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

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

TOTAL Σ m:

Ofertant,
............................
(semnătura autorizată)
L.S.

Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei (col.2 x col.3)
4
...............
...............
...............
...............
lei: ..................
euro: ...............

------------------------------1)
Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore de funcţionare a utilajelor necesare pentru îndeplinirea întregului contract de
lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor, grupate pe categorii de
lucrări, numai dacă acest lucru este precizat în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula
echivalentul în euro pentru totalul realizat.

Formular C9
Ofertant:
…………………….
(denumirea/numele)
LISTA
cuprinzând consumurile privind transporturile 1)

Nr.
crt.
0
1.

2.
3.

Tipul de transport

1
Transport auto (total),
din care, pe categorii
1.1 .....................................................
1.2 .....................................................
Transport pe cale ferată (total),
din care, pe categorii
2.1 .....................................................
2.2 .....................................................
Alte transporturi (total)

Elemente rezultate din analiza
lucrărilor ce urmează să fie executate
tone
km
ore de
transportate parcurşi funcţionare
2
3
4

Tariful unitar
- lei/t x km -

Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei -

5

6

lei: ..................

TOTAL Σ m:

euro: ...............

Ofertant,
............................
(semnătura autorizată)

L.S.
------------------------------1)
Lista se întocmeşte pentru consumurile privind transporturile necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări;
ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile privind transporturile, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă
acest lucru este precizat în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru
totalul
realizat.

DECLARATIE
privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii
I.Date de identificare a intreprinderii
Denumirea intreprinderii
…………………………………………………………………………………………………….
Adresa sediului social
…………………………………………………………………………………………………….
Cod unic de inregistrare
…………………………………………………………………………………………………….
Numele si functia
…………………………………………………………………………………………………….
(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)
II. Tipul intreprinderii
Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii:
□ Intreprindere autonoma.
□ Intreprindere partenera.
□ Intreprindere legata.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii1
Exercitiul financiar de referinta2
Numarul mediu annual de
Cifra de afaceri anuala neta
salariati
( mii lei/mii Euro )

Active totale
( mii lei/mii Euro )

Important: Precizati daca, fata de exercitiul financiar anterior, datele financiare au inregistrat
modificari care determina incadrarea intreprinderii intr-o alta categorie ( respectiv microintreprindere, intreprindere mica, mijlocie sau mare ).
□ Nu
□ Da ( in acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar
anterior ).
Semnatura………………………………………………………………………….
(numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea)
Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu
realitatea.
Data intocmirii……………………….
Nume, prenume……………………………….
Semnatura……………………………
Functie………………………………………...

-Datele sunt calculate in conformitate cu Art.6 din Legea nr.346/2004, modificata si
completata prin OG nr.27/2006.
2-Datele cu privire la numarul mediu annual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele
totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale
aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la
1

numarul mediu annual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si
se declara pe propria raspundere.
Data completării: .................
Operator economic,
................................
(semnătură autorizată)

Formular nr. 9 - Angajament Terţ susţinător financiar
Terţ susţinător financiar
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător
financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în
mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru
îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei
prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea
contractantă.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor
care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia
.......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de
.................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară
pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că
înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate
de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi
pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit
susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la
invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de
autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar
putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor
prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din
susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,

Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)

Formular nr. 10 – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a
ofertantului/grupului de operatori economici
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnica si profesională
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către, ..............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului
de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul
înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm,
necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de
operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la
termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de
achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia
.......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau
profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru
îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că
înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea
oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori
economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire
operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională
conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea
beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem
să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de
autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea
conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător
a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării
obligaţiilor prevăzute în angajament.

Formular nr. 11– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea)
Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător
tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele
tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie
publică............................................................. sunt reale.
Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de
necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca
obiect..........................................................( obiectul contractului).
LISTA
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi
efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
Nr.
crt

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

Cantitate
U.M.

Forma de deţinere
Proprietate

În chirie

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi
profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,

Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)

Formular nr. 12– Declaraţie terţ susţinător tehnic
şi profesional
Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea)
Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si
profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de
conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie
publică.................................................... sunt reale.
LISTA
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv
alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de conducere
Personal efectiv alocat pentru
îndeplinirea contractului
Din care personal de conducere
efectiv alocat pentru
îndeplinirea contractului
Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi
alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile
tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere 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.
Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi
profesională
oferită
..............................................
....................................(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completării,

Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)

Formular nr. AA – Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.
1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie
publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se
va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării
asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul
acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Formular nr. 18 – Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de
calificare

Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARAŢIE*
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic), în calitate de:
- ofertant unic (cu ofertă individuală)
- ofertant asociat (cu ofertă comună)
la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul
CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate
în documentaţia de atribuire, după cum urmează :
Situaţia personală
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Situaţia economico-financiară
Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Standarde de asigurare a calităţii
Standarde de protecţie a mediului.
(se bifează după caz)
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia
sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita,
în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.
Data completării

Operator economic,
...................................
(semnătură autorizată)

*NOTĂ: nu este aplicabilă în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la procedura
de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere.

ANEXA 1
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire a
documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă:
A Situaţia personală:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
•………………………
B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
•………………………
C Situaţia economico-financiară:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
•………………………….
D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
•………………………….
E Standarde de asigurare a calităţii:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
•………………………….
F Standarde de protecţie a mediului:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
•………………………….
*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea.

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor
de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.
Data completării

Operator economic,
...................................
(semnătură autorizată)

Formular AS

ACORD DE SUBCONTRACTARE
La contractul de achiziţie publică ce se va încheia între ……......................................
(denumirea autorităţii contractante)
şi ………………........................................... privind execuţia ……………………………………
(denumire ofertant)
………………………………………………………………………………………………………
(denumirea contractului de achiziţie publică)

1. Părţi semnatare
Acest acord de subcontractare este încheiat între:
1. ………………………………………………………………………….............................
(denumirea, sediul, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal)
denumit/ă în continuare contractant/antreprenor general
şi
2. ………………………………………………………………………….............................
(denumirea/numele, sediul/adresa, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal)
denumit/ă în continuare subcontractant/subantreprenor.

2. Obiectul acordului de subcontractare
Obiectul prezentului acord de subcontractare îl reprezintă execuţia de către subcontractant a
următoarelor categorii de lucrări:
- ……………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………….
în cadrul contractului de achiziţie publică având ca obiect
………………………………………………………………………………………………………
(denumirea contractului de achiziţie publică)
pe care contractantul general îl va încheia cu autoritatea contractantă.
3. Valoarea lucrărilor executate de subcontractant
Valoarea lucrărilor ce vor fi executate de către subcontractant, conform ofertei depuse, este de
………………………. lei (fără TVA), reprezentând ……….. % din valoarea totală a ofertei şi implicit,
din valoarea totală a contractului de achiziţie publică.
4. Durata de execuţie a lucrărilor executate de subcontractant
Durata de execuţie a lucrărilor ce fac obiectul prezentului acord de subcontractare va fi stabilită în
conformitate cu graficul de execuţie a contractului de achiziţie publică.
La încheierea contractului de subcontractare graficul de execuţie a lucrărilor se va constitui ca
anexă a contractului de subcontractare.

5. Durata de garanţiei de bună execuţie a lucrărilor executate de subcontractant
Durata garanţiei de execuţie a lucrărilor ce fac obiectul prezentului acord de subcontractare va fi
….. luni, de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, corespunzător duratei
garanţiei de bună execuţie a contractului de achiziţie publică încheiat între contractantul general şi
autoritatea contractantă.
6. Alte clauze
Subcontractantul/subantreprenorul se angajează faţă de contractantul/antreprenorul general cu
aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul/antreprenorul general le are faţă de autoritatea
contractantă conform contractului de achiziţie publică având ca obiect
…………………………………………………………………………………………………
(denumirea contractului de achiziţie publică)

Prezentul acord de subcontractare a fost încheiat astăzi ……………………………, în trei
exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar original ce va fi depus împreună cu
oferta.

Contractant general/antreprenor general
………………………….…….
(denumirea)
………………………….…….
(reprezentant legal)

Subcontractant/subantreprenor
……… ………..………………...
(denumirea)
……… ………..………………...
(reprezentant legal)

L. S.
L. S.
---------Notă:
În cazul în care oferta depusă este desemnată câştigătoare a licitaţiei, acordul de subcontractare va fi
legalizat potrivit legii şi va constitui parte integrantă a contractului de subcontractare ce se va încheia
între contractant/antreprenor general şi subcontractant/subantreprenor.

FORMULAR VT
OFERTANT
…………………….

DOVADA PRIVIND
VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Subsemnatul .........., identificat prin C.I./B.I. seria........., numarul ............, in calitate de
reprezentant al ............., am fost si am vizitat amplasamentul pentru care se va elabora
proiectul tehnic si se vor executa lucrari pentru ...........................

Realizarea vizitei s-a facut la data de __________________.

Vizat
Reprezentant
Autoritate Constractanta
___________________
___________________

