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SECTIUNEA III – FORMULARE  
     

 

 

 

 

 

Această secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze 

elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să 

permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor 

depuse. 

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică, are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei 

secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

 

Gaeşti, str. Dumbravei nr.2, jud. Dâmboviţa 
Tel./fax 0245.710.254 / 0245.710.221, e-mail: crgaesti@dgp.ro 

2

 
 
 
Operator economic        Formular nr.12A  
 
 (denumirea/numele) 
 
 

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, 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. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, 
în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de 
care dispun. 
 
 
 
 
Data completării___________     Operator economic, 
 

(semnătură autorizată) 
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Operator economic         Formular nr. 12B 
 
(denumirea/numele) 
 

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

 
Subsemnatul(a)____________________________________________(denumirea, 
numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura 
de (se menţionează procedura)   pentru  atribuirea   contractului  de   achiziţie   publică   
având  ca   obiect___________________________________(denumirea produsului, 
seviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de _____________ (zi/lună/an), 
organizată de _______________________ (denumirea autorităţii contractante), declar 
pe propria răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse 
de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu 
fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară 
cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre 
situaţiile prevăzute la lit. a); 

c) 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 
până la data solicitată____________; 

c1) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, 
din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natură să producă grave 
prejudicii beneficiarilor mei; 

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 că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că 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) 
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 Formular nr. 10A 

      Operator economic 
  ____________________ 
      (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
Către .................................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Domnilor, 
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 prestăm/ să furnizăm/să închiriem/să livrăm în 
sistem leasing cu opţiune de cumpărare/să livrăm în sistem leasing fără opţiune de 
cumpărare  (se elimină opţiunile neaplicabile) 
______________________________________________________ (denumirea 
produselor), pentru suma de _________________________ ((suma în litere şi în cifre, 
precum şi moneda ofertei), platibilă după recepţia produselor, în rate lunare sau 
trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile), la care se adaugă taxa pe valoarea 
adaugată în valoare de _________________________ (suma în litere şi în cifre). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastra este stabilită câştigătoare, să 
furnizăm produsele în graficul de timp anexat. 

3. Ne angajăm să menţinem această 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 fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această 
ofertă, împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră 
este stabilită câştigătoare, 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 opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca 
fiind câştigătoare, să constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu 
prevederile din documentaţia de atribuire. 

7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau 
orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
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_____________ semnătura), în calitate de _____________________, legal autorizat să 
semnez oferta pentru şi în numele ______________________________ 
(denumirea/numele operatorului economic). 
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FORMULARUL  II 

 
 
    CANDIDATUL 
..................…………. 
    (denumirea/numele) 
 

CENTRALIZATORUL  PROPUNERII FINANCIARE 
Către .....................………………………............................... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
Data întocmirii…………………………………. 

Data până la care oferta este valabilă…………… 
Data pentru care se determină echivalenţa leu(RON)/euro: ......... şi cursul mediu B.N.R. 
de……..lei (RON)/un euro 
 
 
 

 
 

Semnătura şi ştampila    
       candidatului, 

          ……………………. 
 
 
         Candidat/ofertant 
 
                                                                    
 
         (semnătură autoriză) 
 

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

7. 
 

8. 
 

Preţ unitar la 
destinaţia finala 
(de prestare la 
beneficiar 
exclusiv TVA) 

Valoare   totală 
la destinaţia 
finala 
(col.5 x col.6) 

Valoarea T.V.A. Nr. 
crt. Lot 

Denumire 
serviciu U.M. 

Cantitate 
 

-lei 
(RON)- 

-
EURO- 

-lei 
(RON)- 

-
EURO- 

-lei 
(RON)- 

-
EURO- 

....           

.....           

.....           

.....           
TOTAL OFERTA         
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CANDIDATUL/OFERTANTUL        Formular nr. 3 
........................................... 
(denumirea/numele) 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 
 
1.Denumirea/numele: 
 
2.Codul fiscal: 
 
3.Adresa sediului central: 
 
4.Telefon: 
Fax: 
Telex: 
E-mail: 
 
5.Certificatul de înmatriculare/înregistrare _____________________________ 
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 
 
6.Obiectul de activitate, pe domenii: _________________________________ 
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _________________ (adrese 
complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
 
8.Principala piaţă a afacerilor: ______________________________________ 
 
9.Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 

  Anul 
Cifra de afaceri anual ă 
la 31 decembrie 
(mii lei) 

Cifra de afaceri anual ă 
la 31 decembrie 
(echivalent euro) 

1. 2007     
2. 2008     
3. 2009     
  Media anual ă:     
 
 
Candidat/ofertant, 
____________________ 
(semnătura autorizată) 
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Operator economic   
                       Formular 12F  
(denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR  
LUCRARI PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al______________________________ 
(denumirea/ numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate 
în tabelul anexat sunt reale. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 
informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 

bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
_______________________________(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de________________  
       (se precizeaza data expirarii 

perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

Ofertant, 
………….………………… 

 
(semnătura autorizată) 
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 (semnătură
 autorizată) 

 
 
 
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 asociaţie); contractant asociat; 
subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului 

Codul 
CPV 

Denumirea/numele 
beneficiarului/ 

clientului Adresa 

Calitatea 
prestatorului*) 

Preţul total 
al 

contractului 

Procent 
îndeplinit 

de 
prestator 

(%) 

Cantitate 
a (U.M.) 

Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1                 

2                 

.....                 
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FORMULARUL 5 
 
OFERTANT 
(denumire/nume) 
          

   Nr. ........... / .................. 
 
 

SCRISOARE  DE  ÎNAINTARE  
 
 

Către, 
  CENTRUL DE REEDUCARE GĂEŞTI 
  Str. Dumbravei, nr.2, 

Găeşti, jud. Dâmboviţa 
  
 
 

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ….......... din data de ….…….......... , 
privind aplicarea procedurii cerere de ofertă pentru atribuirea contractului Elaborarea 
documenta ţiei tehnico-economice(faza D.A.L.I. şi EXPERTIZĂ TEHNICĂ) la 
Transformare ateliere l ăcătuşi în Pavilion dormitoare b ăieţi.  

 
Noi 

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

 
 vă transmitem alăturat, următoarele: 
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 
...copii: 

a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta; 

 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele 

dumneavoastră. 
 

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

Cu stimă, 
 

Ofertant 
(semnătura autorizată) 

L.S. 
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BANCA         Formular nr. 6 
 
(denumirea) 
 
 

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

 
 

Către_____________________________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

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____________________________ (în litere şi în 
cifre), la prima sa 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 existenţei uneia sau mai multora dintre 
situaţiile următoare: 
a) ofertantul________________________________________(denumirea/numele) 
şi-a retras 
oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, 
ofertantul_____________________________________ 
(denumirea/numele)  nu  a  constituit  garanţia  de  bună  execuţie  în  perioada  de 
valabilitate a ofertei; 
c) oferta    sa    fiind    stabilită    câştigătoare,    ofertantul 
_____________________________ (denumirea/numele) a refuzat să semneze 
contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ________________________________. 
Parafată de Banca_____________ în ziua___luna_____anul______ 
 
 

(semnătură autorizată)  
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Banca                                    Formular nr. 7 
 
(denumirea) 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 
Către________________________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
 
Cu privire la contractul de achiziţie 
publică____________________________________(denumirea contractului), încheiat 
între__________________________________, în calitate de contractant, şi 
___________________________________ , în calitate de achizitor, ne obligăm prin 
prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei 
de_____________, 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 nicio altă formalitate 
suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanţie este valabilă până la 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 Banca_________în ziua__________luna______anul__________. 
 
 
 
(semnătură autorizată) 
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        Formular nr.12C 

        

Operator economic 

_______________ 

(denumirea/numele) 

  

DECLARATIE  

PRIVIND CALITATEA  DE PARTICIPANT  LA PROCEDURA 

  

1.    Subsemnatul, reprezentant ................................................................................. 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile 
aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura  pentru atribuirea contractului 
de achizitie publica .................................(se mentioneaza procedura ), avand ca 
obiect......................(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta: 
              [ ] in nume propriu; 
              [ ] ca asociat in cadrul asociatiei .....................................................; 
              [ ] ca subcontractant al ....................................................................; 
              (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
2.    Subsemnatul declar ca: 

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a cerei lista cu date de recunoastere o 
prezint in anexa. 
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

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

4.    De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul 
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc 
oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 
declaratie . 

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

  
                                                                                                    
  
                                                                                                  Operator economic, 
                                                                                              ....................................... 
                                                                                                 (semnatura autorizata) 
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Nr.crt. Denumire 

subcontractant 
Partea /partile din contract ce urmeaza 

a fi subcontractate 
Acord subconstructor 

cu specimen de 
semnatura 

    
    
    

 
 

                                         Operator economic, 
                                                                                              ................................ 

                                                                                                        (semnătură ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


