OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL nr.1

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in
nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 180 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si
a contractelor de concesiune de servicii.
2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înţeleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor,
situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea
noastră, precum si experienţa, competenta si resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante
__________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in
(denumirea si adresa autorităţii contractante)
legătura cu activitatea noastră.
4. Prezenta declaraţie este valabila pana la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................

Ofertant,
_________________
(semnătura autorizata)
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OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL nr.2

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE
LA ART. 181 DIN O.U.G. nr. 34/2006

Subsemnatul ____________________________ , în calitate de ofertant la procedura „licitaţie
deschisă” pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect
________________________,
la
data
de
_____________,
organizată
de
__________________________________, declar pe proprie 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;
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.

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

Ofertant,
_________________
(semnătura autorizata)
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OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL

nr.3

DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (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 produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de
....... (zi/luna/an), organizata de ....................... (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 carei 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
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul
derularii contractului de 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 reprezentantilor 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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OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL nr.5

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________
(numărul, data si locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani:
_________________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuala
Cifra de afaceri anuala
Anul
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(mii lei)
(echivalent Euro)
_________________________________________________________________________
1.
_________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________
Media anuala:
_________________________________________________________________________

Ofertant,
_________________
(semnătura autorizata)
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OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL nr.6

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE
ÎN ULTIMII 5 ANI
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa
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.

Denumirea/
Perioada de
numele
Calitatea
Preţul total Procent Cantitat
Codu
Obiectul
l
beneficiarulu
e
derulare a
executat
crt
Executantulu
al
i/
clientului
contractului*
contractului
.
i*)
contractului
(U.M.)
CPV
(%)
*)
Adresa

Nr.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
2.
3.

Ofertant,
_________________
(semnătura autorizata)
*) 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.
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OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL nr.7

EXPERIENŢA 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:
□ contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)
□ contractant asociat
□ subcontractant
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
4. Valoarea contractului
(exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul)
a) iniţială (la data semnării contractului):
b) finală (la data finalizării contractului):
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora, valoarea în litigiu
(echivalentul în EURO) 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, cu referire în
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări
prevăzute în contract:

Ofertant,
_________________
(semnătura autorizata)
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BENEFICIARUL LUCRARII:

FORMULARUL nr.8
RECOMANDARE

In legăturã cu participarea ________________________________________________cu
sediul în _______________ __________________________________ la licitaţii publice, urmare a
colaborării şi derulãrii unor contracte de investitii în domeniul constructii-motaj şi a instalatiilor
aferente acestora, suntem în măsura de a face cunoscute următoarele:
Numita socictate a derulat cu firma de constructii mai sus mentionatã următoarele lucrări:

Denumirea
Contract
Data începerii
Data terminării Observaţii
lucrării
nr./data
lucrării
lucrării
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al ca1ităţii ca fiind:
FOARTE BUN

BUN

SATISFACATOR

NESATISFACATOR

In cursul desfăşurării lucrărilor de executie au fost înregistrate:
Total
din care
rezolvat
e) Neconformităti care au condus la refaceri pariale
sau totale de lucrări
f) Cazuri de accidente tehnice produse din vina
exclusivă a contractantului, datorită încălcării normelor tehnice
şi a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor
g) Recepţii amânate datorită nerespectării
parametrilor de calitate
h) Recepţii respinse datorita nerespectării
parametrilor de calitate
i) Alte precizãri…………………………………………..

Observaţii
şi
Precizări

La terminarea lucrărilor
şi/sau recepţia finală
La terminarea lucrărilor
şi/sau recepţia finală

Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor inregistrate în
cadrul unităţii noastre.
CONDUCATORUL BENEFICIARULUI
Semnătura
L.S.
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OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL nr.9

Informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de
conducere, precum şi a personalului de execuţie, sef santier, ingineri, responsabilul tehnic cu
executia atestat în domeniul care face obiectul contractului, responsabilul autorizat să
desfasoare activitatea de control calitate
“_________________________________________________________”

Nr.

FUNCŢIA

crt.

Numele şi
prenumele

Studiile de specialitate /
Atestat

Vechimea în
specialitate
(ani)

0

1

2

3

4

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

Data completării: _______

Operator economic,
S.C. _____________________
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Formular nr. 10
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

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)
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OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL

nr.11

DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT
ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE
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.
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de conducere

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică, insotite de atestatele profesionale.

Data completării......................
Operator economic
…………………………..
(semnatura autorizata)
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OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL nr.12

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

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
De asemenea, declar ca informatiile 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
....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar
(denumirea si adresa autorităţii contractante)
în legatură cu activitatea noastra.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ..............................................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei)

Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată )
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Anexa FORMULARULUI nr. 12

LISTA
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

Nr.crt. Denumire utilaj/echipament/instalaţie

U.M.

Cantitate
Proprietate

1.
2.

Operator economic,
…….........……………….
(semnatura autorizată )
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OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL nr.13

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 autoritaţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta
declaraţie
este
valabilă
până
la
data
de
……………………………………………………......
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator,
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Nr.
Crt.

Denumire subcontractant

Partea/părţile din contract ce
urmează a fi subcontractante

Operator economic,
......................
(semnatura autorizată)
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FORMULARUL nr.14

ACORD DE SUBCONTRACTARE

Noi, semnatarii de mai jos, ne angajăm în numele societăţilor pe care le reprezentăm să
participăm la realizarea investiţiei “ ..........................................”, după cum urmează:

Categoria de lucrări

Valoarea

de specialitate

Lucrărilor

care se execută

- mii lei -

Numele şi adresa
contractantului şi/sau
contractanţilor

1.
2.
3.

Data completării ……………………..

Contractant,

Subcontractant A,

Subcontractant B,

………………………
(denumirea)

…………………….
(denumirea)

…………………..
(denumirea)

L.S.

L.S.

L.S.
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FORMULARUL nr.15
ACORD DE ASOCIERE
Nr. .......... din ..................................

CAPITOLUL I – PĂRŢILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C. ............................................................, cu sediul în ............................................. , str.
.......................................................... nr. .................., telefon .................................., fax
.............................................., înmatriculată la Registrul Comerţului din ................ sub nr.
.............................................., cod unic de înregistrare ...................................., cont
.......................................................................... deschis la ...................................., reprezentată de
....................................................................................având funcţia de ...........................................
în calitate de asociat – LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C. ........................................................., cu sediul în ............................................. , str.
..........................................
nr.
..................,
telefon
.........................................,
fax
.........................., înmatriculată la Registrul Comerţului din .................................. sub nr.
..............................................,
cod
unic
de
înregistrare
......................,
cont
........................................................deschis
la
................................................................,
reprezentată
de
.............................................................................
având
funcţia
de
........................................... în calitate de asociat
CAPITOLUL II – OBIECTUL ACORDULUI
Art.
2.
Obiectul
prezentului
acord
îl
constituie
asocierea
în
vederea
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................,
conform
documentaţiei de atribuire puse la dispoziţie de către ________________________________
CAPITOLUL III – Termenul acordului
Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la terminarea/predarea
.................................., respectiv până la stingerea tuturor datoriilor între părţi.

lucrării

CAPITOLUL IV – ALTE CLAUZE
Art.
4.
Partenerii
convin
ca
liderul
de
asociere
să
fie
................................................................................................... Contractul de executie cu
achizitorul
va
fi
semnat
de
către
liderul
de
asociere
......................................................................................., desemnat ca fiind reprezentantul
autorizat să primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii.
16

Art. 5. Ambii asociaţi vor fi solidar şi individual responsabili pentru execuţia contractului în
conformitate cu termenii acestuia.
Art. 6. Execuţia întregului contract, inclusiv plata, va fi făcută exclusiv cu asociatul desemnat ca
lider.
Art. 7. În caz de atribuire, asociaţii au convenit ca ............................................................ să
execute ................ %, iar ............................................................................... să execute ..............
% din valoarea ofertei.
Art. 8. .................................................................................... va suporta cheltuielile de contractare
(garanţia de participare, garanţia de bună execuţie, etc) aferente obiectivului menţionat la art. 2.
Art. 9. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării
serviciilor, acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau / şi logistică ori de câte ori
situaţia o cere.
Art. 10. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executie a
lucrarilor,
cu
prevederile
contractului
ce
se
va
încheia
între
............................................................................................ (liderul de asociere) şi achizitor.
Art. 11. Eventualele litigii apărute ca urmare a derulării prezentului acord se vor rezolva pe cale
amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil se va apela la instanţele judecătoreşti competente din
România.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ..................................... în ...........
exemplare.

ASOCIAT 1 – LIDER

ASOCIAT 2

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

FORMULARUL nr.16

DECLARATIE
DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Subsemnatul ______________________________ reprezentant împuternicit al
________________, str. _______________________________, ____________ în calitate de
ofertant la procedura de _____________, organizată la data de _______________ de către
Consiliul
Judeţean
Giurgiu,
pentru
atribuirea
contractului
“_____________________________________”, cod CPV ______________,, declar pe proprie
răspunedere că mă angajez să prestez serviciile/execut lucrarile, pe parcursul îndeplinirii
contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia
muncii, care sunt în vigoare în Romania.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea
acestor obligaţii.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării
__________________

Operator economic,
__________________
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OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumire/oferte ofertant)

FORMULARUL nr.17

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 mentionată, să executăm
............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi
în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în
valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările
cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în
conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în
litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în
litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, 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.
5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice
ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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.....................................................
(denumirea/numele ofertant)
ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI
1

Valoarea maximă a lucrărilor executate
subcontractant (% din preţul total ofertat)

de

2

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

3

Perioada de garanţie de bună execuţie
(luni calendaristice)

4

Perioada de mobilizare
(numărul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de începere a lucrărilor până la data
începerii execuţiei)

5

Termenul pentru emiterea ordinului de începere a
lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data
semnării contractului)

6

Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi
la termenul final de execuţie (% din valoarea care
trebuia să fie 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 (zile
calendaristice)

10

Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată
lunare (garanţii, avansuri )

.....................................................
(semnătura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL nr.18
Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. .......... / ..........

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către .............................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ....... din ............................. prin care
(ziua/luna/anul)
suntem invitaţi să prezentăm ofertă în scopul atribuirii contractului .........................
.....................................................................................................................................
(denumirea contractului de achiziţie publică)
noi..................................................................... vă transmitem alăturat următoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1. Documentul ............................................................. privind garanţia pentru
(tipul, seria/numărul, emitentul)
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru
elaborarea şi prezentarea ofertei;
2. coletul sigilat şi marcat în modvizibil, conţinând, în original şi într-un 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,
............................
(semnătura autorizată)
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Formular.
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)
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Formular.
..........................
(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),
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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.190 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
tehnică
şi
profesională
acordată
.............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de
operatori economici).
Data completării,
...........................

Terţ susţinător,
.....................
(semnătură autorizată)
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FORMULARUL nr.

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE
"______________________________________________
____________________________________________"
(denumirea lucrarii)

Subsemnatul ______________________________ declar că sunt de acord să particip cu
ofertantul _______________________ (numele/denumirea ofertantului) la procedura de atribuire
mai sus menţionată. Declar că sunt capabil şi dispus să lucrez pentru perioada (perioadele)
prevăzute pentru poziţia pentru care am fost propus în contract în situaţia în care această ofertă
este castigătoare, şi anume:
De la

Pană la

Confirm că nu sunt implicat în alt proiect sau altă procedură de achiziţie în curd de derulare întro poziţie pentru care serviciile mele sunt solicitate în perioada de mai sus.
Numele
Semnătura
Data

Data completării
__________________

Operator economic,
__________________

Se completează de fiecare specialist nominalizat în oferta
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Formular nr.
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.

Nrcrt

Denumire /nume
subcontractant

Datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor

Specializare

Partea/părţile din
contract ce urmează a
fi subcontractate

Operator economic
(semnătură autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL nr.

INFORMAŢII PRIVIND OBLIGAŢIILE CONTRACTUALE ÎN CURS

Denumirea
obiectivului de
investiţii

Contract
încheiat(nr./luna/an
)

Valoarea
Valoarea
Valoarea Coeficientul Valoarea
Valoarea Durata Te
lucrării
de
actualizată a executată, ramasă de preconizată
de
pun
contractate actualizare
lucrării
executat
a se
execuţie func
reactualizată
executa în contrac- con
sau în curs
(până la
de
urmatoarele tată contr
data)
contractare
12 luni
Luni
Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

6

7

Lei
1

2

3

4

5

8

TOTAL

Data completării: ......................................
........................................................
(denumire ofertant)
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Lun

BANCA
..................
(denumirea)

FORMULARUL nr.

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 ….........

(semnatura autorizata)
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BANCA
__________________
(denumirea)

FORMULARUL nr.

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ____________________________,
(denumirea contractului de achizitie publica)
noi _________________________, avand sediul inregistrat la ______________________,
(denumirea bancii)
(adresa bancii)
ne obligam fata de __________________________________________ sa platim suma de
(denumirea autoritatii contractante)
_______________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba
(in litere si in cifre)
obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa
specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora
dintre situatiile urmatoare:
a) ofertantul _________________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate
(denumirea/numele)
a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ______________________________ nu a
(denumirea/numele)
constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ______________________________
(denumirea/numele)
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________________.
Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)
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