Formular nr. 12 A / 12 B

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

DECLARAłIE
PRIVIND SITUATIA PERSONALA A OPERATORULUI ECONOMIC
(neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 180 si art. 181 din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006)

Subsemnatul(a), …………………………... reprezentant împuternicit al ………………………………………….............................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ ”tert” sustinator al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere,
sub sancŃiunea excluderii din procedură şi sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaŃia
prevăzută la art. 180 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a
unei instanŃe judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii criminale, pentru corupŃie, fraudă şi/sau
spălare de bani.
Subsemnatul(a) declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice documente doveditoare de care
dispun.
Subsemnatul(a), …………………………... reprezentant împuternicit al ………………………………………….............................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/”tert” sustinator al candidatului/ofertantului la procedura de ……………….
………………………………… pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică având ca obiect .......................................
(se menŃionează procedura)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV)

la data de ...................... organizată de ............................................................................................................................... ,
(zi/lună/an)

(denumirea şi adresa autorităŃii 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 activităŃile
mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o
situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaŃiile prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale către bugetele
componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara în
care sunt stabilit până la data solicitată ....................................................... ;
(data deschiderii ofertelor - zi/lună/an)

d) in ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaŃiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;
e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă care a
adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul(a) declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice documente doveditoare de care
dispun.
ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii.
Data completării ..............................
(zi/lună/an)

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)
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Formular nr. 12 G

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

DECLARAłIE
PRIVIND
PARTEA/PĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANłI

Subsemnatul(a), …………………………... reprezentant împuternicit al ………………………………………….............................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat sunt reale.
Subsemnatul(a) declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care
însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.
Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ...................................................................................................................................
(denumirea şi adresa autorităŃii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

Nr.
crt.

Denumire subcontractant

Partea/părŃile din contract ce
urmează a fi subcontractate

Acord subcontractor cu
specimen de semnătură
DE ACORD

1.
DE ACORD
2.

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)
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ANEXA - Formular nr. 12 G

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

LISTĂ
CU SUBCONTRACTANłII ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul(a), …………………………... reprezentant împuternicit al ………………………………………….............................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

in calitate de candidat/ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Nr.
crt.

Denumire /nume
subcontractant

Datele de recunoaştere ale
subcontractanŃilor

Specializare

Partea/părŃile din contract ce
urmează a fi subcontractate

1.
2.
3.
4.

etc.

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)
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Formular nr. 12 C

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

DECLARAłIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul(a), ………………………….. reprezentant împuternicit al …………………………………………..........................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

în calitate de candidat/ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie publica …….........................................................................................
(se menŃionează procedura)

având ca obiect …………………………………………………………………………………………………………………………
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV)

la data de ........................... organizată de .......................................................................................................................... ,
(zi/lună/an)

(denumirea şi adresa autorităŃii contractante)

particip şi depun ofertă:

_
|_| în nume propriu;
_
|_| ca asociat în cadrul asociaŃiei ................................................................................................................................. ;
_
|_| ca subcontractant al ................................................................................................................................................ ;
(se bifează opŃiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul(a) declar că:

_
|_| nu sunt membru al nici unui grup sau reŃele de operatori economici;
_
|_| sunt membru în grupul sau reŃeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(se bifează opŃiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraŃie
la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie publică sau, în cazul în care vom fi
desemnaŃi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziŃie publică.
4. De asemenea, declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care
însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ...................................................................................................................................
(denumirea şi adresa autorităŃii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)
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Formular nr. 12 I

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

DECLARAłIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT
ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

1. Subsemnatul(a), ………………………….. reprezentant împuternicit al …………………………………………..........................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

în calitate de candidat/ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care
însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ...................................................................................................................................
(denumirea şi adresa autorităŃii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

ANUL I
2007

ANUL II
2008

ANUL III
2009

TOTAL PERSONAL ANGAJAT
DIN CARE PERSONAL DE CONDUCERE

(În cazul solicitării)
Anexez la declaraŃie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil pentru îndeplinirea
contractului de achiziŃie publică.

Data completării ..............................
(zi/lună/an)

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)
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ANEXA - Formular nr. 12 I

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

INFORMAłII
REFERITOARE LA PERSONALUL DE CONDUCERE

1. Subsemnatul(a), ………………………….. Director General al ………………………………………….......................................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

în calitate de candidat/ofertant, declar pe propria răspundere, că pentru lucrarea …………………………………………..…
(denumirea lucrării şi codul CPV)

voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea contractului:

Nr.
crt.

FUNCTIA

NUMELE si PRENUMELE
STUDII de SPECIALITATE

VECHIMEA in
SPECIALITATE

Numarul de lucrari similare
executate in calitate de
conducator

PERSONAL DE CONDUCERE
1.

DIRECTORGENERAL

2.

DIRECTOR ECONOMIC

3.

DIRECTOR TEHNIC

etc.
PERSOANE RESPONSABILE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI
1.
2.
3.
4.

etc.

Data completării ..............................
(zi/lună/an)

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)
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Formular nr. 12 H

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

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

Subsemnatul(a), …………………………... reprezentant împuternicit al ………………………………………….............................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

in calitate de candidat/ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul(a) declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care
însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.
Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ...................................................................................................................................
(denumirea şi adresa autorităŃii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)
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ANEXA - Formular nr. 12 H

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

LISTA
PRIVIND UTILAJELE, INSTALAłIILE ŞI ECHIPAMENTELE TEHNICE

Nr.
crt.

Denumire utilaj / echipament /
instalatie

U.M.

Cantitate

Forma de detinere*
Proprietate
In chirie*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
etc.

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

________________________________________________________________________
* Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.

În cazul în care ofertantul intenŃionează să beneficieze de susŃinerea tehnică a unui terŃ, acest formular va fi însoŃit de angajamentul
ferm al terŃului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziŃie utilajele necesare pentru îndeplinirea
contractului de achiziŃie publică.
Formular nr. 11
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BANCA
………………………………..

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ
pentru
participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziŃie publică

Către,
......................................................................................................................................................................................... ,
(denumirea autorităŃii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ……………………………………………………...
(denumirea contractului de achiziŃie publică),
noi …………………………………………………………………………………………... , având sediul înregistrat
(denumirea băncii),
la …………………………………………………………………………………………………..…, ne obligăm faŃă de,
(adresa completa a băncii)
de .................................................................................................................................................................................. ,
(denumirea autorităŃii contractante si adresa completa)
să plătim suma de ........................................................................ la prima sa cerere scrisă şi fără ca
(în litere şi în cifre)

aceasta să aibă obligaŃia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiŃia ca în cererea sa
autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza
existenŃei uneia sau mai multora dintre situaŃiile următoare:
a) ofertantul ………………………………………………………………….................................. şi-a retras oferta
(denumirea/numele operatorului economic)

în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul

……………………………………………………………
(denumirea/numele operatorului economic)

nu a constituit garanŃia de bună execuŃie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ……………………………………………………………
(denumirea/numele operatorului economic)

a refuzat să semneze contractul de achiziŃie publică în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanŃie este valabilă până la data de………………………………………………………………
Parafată de Banca ………………………………………….. în ziua …… luna …………….. anul ……………
(semnătură autorizată)
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FORMULARUL B 3

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

EXPERIENTA SIMILARA
1.

2.

Denumirea si obiectul contractului:

…………….……………………………….….…

Numarul si data contractului:

…………….……………………………….….…

Beneficiar:

…………….……………………………….….…

(numele beneficiarului)

Adresa beneficiaruluil:

…………….……………………………….….…

3.

Calitatea in care a participat:

…………….……………………………….….…

4.

Valoarea contractului

exprimata in moneda
in care s-a incheiat
contractul

la data semnarii contractului:
la data finalizarii contractului:

…………….……………………………….….…

5.

Daca au fost litigii privind indeplinirea contracului

………………………………………………..….
(natura acestora si modul de solutionare)

6.

Durata de executie (luni):

……………………………..………………........

contractata – termen P.I.F.
efectiv realizata – P.I.F.
motivul de decalare a termenului contractat

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

(daca este cazul)

7.
8.
9.

exprimata in
echivalent €uro

(va fi sustinut pe baza de acte aditionale)

Numarul si data Procesului Verbal de
Receptie la terminarea lucrarilor:
Principalele remedieri si completari inscrise
in Procesul Verbal de Receptie

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

(daca este cazul)

Alte aspecte reelevante prin care ofertantul
isi sustine experienta similara, cu referire
la principalele capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contract

……………………………..………………........

(daca este cazul)

Data completării ..............................
(zi/lună/an)

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)
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FORMULARUL B 2

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

INFORMATII GENERALE

1.

Denumirea societatii:

………………………………………………………

2.

Codul Fiscal:

………………………………………………………

3.

Adresa sediului central:

………………………………………………………

4.

Telefon:
Fax:
E-mail:

……………………………..
……………………………..

5.

Certificatul de inmatriculare:

……………………………..

6.

Obiectul de activitate (domenii):

…. (conf. cod. CAEN) ….

7.

Birourile filialelor/sucurs. locale:

……………………………..

8.

Principala piata a afacerilor:

………………………………………………………

9.

Cifra de afaceri pe ultimi 3 (trei) ani:
anul

…………………………………….

cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(lei RON)

cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(echivalent euro)

2007
----------------------------2008
----------------------------2009
----------------------------___________________________________________________________________
Media anuala

---------------

---------------

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila
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Formular nr. 12 D

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

DECLARAłIE
PRIVIND OBLIGAłIILE CONTRACTUALE ÎN CURS
Subsemnatul(a), ……………………….… reprezentant împuternicit al ………………………………………….........................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

in calitate de candidat/ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul(a) declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care
însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.
Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai .............................................................................................................
(denumirea şi adresa autorităŃii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

INFORMATII PRIVIND OBLIGATIILE CONTRACTUALE IN CURS
Nr.
crt.

DENUMIREA
OBIECTIVULUI/
CONTRACT
INCHEIAT(luna, an)

NUME/ADRESA
COMPLETA
BENEFICIAR

DURATA DE
EXECUTIE
CONTRACTATA

LUCRARI
EXECUTATE
(%)

LUCRARI
RAMASE DE
EXECUTAT
(%)

TERMEN DE
FINALIZARE
A LUCRARII

1.
2.
3.
etc.

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)
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Formular nr. 13

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,
......................................................................................................................................................................................... ,
(denumirea autorităŃii contractante si adresa completa)

Referitor la procedura de ……............................................................................................ pentru atribuirea contractului
(se menŃionează procedura)

de achiziŃie publică/încheierea acordului-cadru ........................................ cod CPV ……………………………… vă adresăm
următoarea solicitare de clarificări cu privire la:
a) ………………………………………………………………………………………...
b) ………………………………………………………………………………………...
c) ……………………………………………………………………………….………..
FaŃă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaŃi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele
menŃionate mai sus.

Operator economic, …………………………………………………………………………..
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)
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ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziŃie 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. PărŃile 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 AsociaŃii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităŃi:
a) participarea la procedura de achiziŃie publică organizată de …………………………………………………………………..…………
(denumire autoritate contractantă)

pentru atribuirea contractului /acordului cadru ..........................................................................................................................................
(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziŃie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.
2.2 Alte activitaŃi ce se vor realiza în comun:
1. ……......................................................................................................................................................................................................
2. ……......................................................................................................................................................................................................
etc. …........................................................................................................................................................................................................
2.3 ContribuŃia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părŃi la îndeplinirea contractului de achiziŃie publică este:
1. ………………………....... % - S.C. …………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………....... % - S.C. …………………………………………………………………………………………………………..
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităŃile comune desfăşurate de asociaŃi se va efectua
proporŃional 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 achiziŃie).
4. CondiŃiile de administrare şi conducere a asociaŃiei:
4.1 Se împuterniceşte SC. ......................................................., având calitatea de lider al asociaŃiei 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 asociaŃiei pentru semnarea
contractului de achiziŃie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, (în cazul desemnării
asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziŃie).
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 activităŃilor prevăzute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
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6. Comunicări
6.1 Orice comunicare între părŃi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele
...................................................................................................................................................................................., prevăzute la art. ............
6.2 De comun acord, asociaŃii pot stabili şi alte modalităŃi de comunicare.
7. Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părŃi se vor soluŃiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluŃionate de
către instanŃa de judecată competentă.
8. Alte clauze: .......................................................................................................................................................................................,
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ................................. exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
(cifre si litere)

astăzi ..................................................
(zi/lună/an)

Liderul asociatiei:
.....................................................................................
(denumire operator economic)

ASOCIAT 1,
....................................................

ASOCIAT 2,
....................................................

Nota: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcŃie de cerinŃele specifice
ale obiectului contractului/contractelor.
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„TerŃ” susŃinător financiar
………..………..………..

(denumirea / numele)

ANGAJAMENT

privind susŃinerea financiară a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către,
................................................................................................................................................................................................................ ,
(denumirea autorităŃii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................................................... ,
(denumirea contractului de achiziŃie publică)

noi .......................................................................................................................................................................................................................... ,
(denumirea terŃului susŃinător financiar)

având sediul înregistrat la ............................................................................................................................................................................. ,
(adresa terŃului susŃinător financiar)

ne obligăm, în mod ferm, necondiŃionat şi irevocabil, să punem la dispoziŃia
................................................................................................................................................................................................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaŃiilor asumate de
acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziŃie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi
autoritatea contractantă.
Acordarea susŃinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepŃia celor care au fost incluse
în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiŃionat şi irevocabil, să punem la dispoziŃia ................................
................................................................................................................................................................................................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)
suma de ......................................................................................................................................................... (valoarea totală/parŃială din

propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziŃie
publică.
Noi, ........................................................................................................................................................................................................
(denumirea terŃului susŃinător financiar)

declarăm că înŃelegem să răspundem faŃă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaŃii asumate
de ............................................................................................................................................................................................................................
(denumire ofertant/grupul de operatori economici)

în baza contractului de achiziŃie publică şi pentru care .......................................................................................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

a primit susŃinerea financiară conform prezentului angajament, renunŃând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la
invocarea beneficiului de diviziune sau discuŃiune.
Noi, ........................................................................................................................................................................................................
(denumirea terŃului susŃinător financiar)

declarăm că înŃelegem să renunŃam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepŃie de neexecutare, atât
faŃă de autoritatea contractantă, cât şi faŃă de .........................................................................................................................................
(denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanŃi)

care ar putea conduce la neexecutarea, parŃială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaŃiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
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Noi, ........................................................................................................................................................................................................
(denumirea terŃului susŃinător financiar)

declarăm că înŃelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităŃii contractante ca urmare a nerespectării
obligaŃiilor 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 autorităŃii contractante de a solicita, în mod
legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaŃii care decurg din susŃinerea financiară acordată
...................................................................................................................................................................................................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,
.................................
(zi/lună/an)

„TerŃ” susŃinător,
……...................................
(semnătură autorizată)
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Anexa nr. 20 – Angajament privind susŃinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

„TerŃ” susŃinător tehnic si profesional
………..…………………..…………..

(denumirea / numele)

ANGAJAMENT

privind susŃinerea tehnica si profesională
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către,
................................................................................................................................................................................................................ ,
(denumirea autorităŃii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...........................................................................................................
(denumirea contractului de achiziŃie publică)

noi ...........................................................................................................................................................................................................................
(denumirea terŃului susŃinător tehnic şi profesional)

având sediul înregistrat la ..............................................................................................................................................................................
(adresa terŃului susŃinător tehnic şi profesional)

ne obligăm, în mod ferm, necondiŃionat şi irevocabil, să punem la dispoziŃia ..............................................................................
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici)

toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaŃiilor
asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziŃie publică ce urmează a fi încheiat
între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susŃinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepŃia celor care au
fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiŃionat şi irevocabil, să punem la dispoziŃia ...................................
...................................................................................................................................................................................................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

resursele tehnice şi/sau profesionale de ....................................................................................................................................
necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziŃie publică.
Noi, ........................................................................................................................................................................................................
(denumirea terŃului susŃinător tehnic şi profesional)

declarăm că înŃelegem să răspundem, în mod necondiŃionat, faŃă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea
oricărei obligaŃii asumate de ...........................................................................................................................................................................
(denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici)

în baza contractului de achiziŃie publică, şi pentru care .......................................................................................................................
(denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici)

a primit susŃinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunŃând în acest sens, definitiv şi
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuŃiune.
Noi, .......................................................................................................................................................................................................
(denumirea terŃului susŃinător tehnic şi profesional)

declarăm ca înŃelegem să renunŃăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepŃie de neexecutare, atât
faŃă de autoritatea contractantă, cât şi faŃă de ..........................................................................................................................................
(denumire ofertant/grupul de ofertanŃi)
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care ar putea conduce la neexecutarea, parŃială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaŃiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi, ........................................................................................................................................................................................................
(denumirea terŃului susŃinător tehnic şi profesional)

declarăm că înŃelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităŃii contractante ca urmare a nerespectării
obligaŃiilor 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 autorităŃii contractante de a solicita, în mod
legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaŃii care decurg din susŃinerea tehnică şi profesională acordată
...................................................................................................................................................................................................................................
(denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici)

Data completării,
.................................
(zi/lună/an)

„TerŃ” susŃinător,
……...................................
(semnătură autorizată)
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Anexa nr. 21 – DeclaraŃie „terŃ” susŃinător tehnic şi profesional

„TerŃ”susŃinător tehnic şi profesional
………………………………………..

(denumirea / numele)

DECLARAłIE
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................................................................................................
(denumirea terŃului susŃinător tehnic şi profesional)

declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat privind logistica, utilajele, instalaŃiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite
efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică ............................................................................................ sunt reale.
Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiŃionat, în funcŃie de necesităŃile care vor
apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziŃie publică având ca obiect …………........................................................
(obiectul contractului)

LISTA
privind logistica, utilajele, instalaŃiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv
folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică
Nr.
crt

Denumire utilaj/echipament/instalaŃie

Cantitate
U.M.

Forma de deŃinere
Proprietate

În chirie

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

Data completării,
.................................
(zi/lună/an)

„TerŃ” susŃinător,
……...................................
(semnătură autorizată)
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Anexa nr. 22 – DeclaraŃie „terŃ” susŃinător tehnic şi profesional

„TerŃ” susŃinător tehnic şi profesional
………………………………………..

(denumirea / numele)

DECLARAłIE
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................................................................................................
(denumirea terŃului susŃinător tehnic si profesional)

declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile 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 achiziŃie publică ............................................................................................ sunt reale.

LISTA
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv
alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie 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 declaraŃiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat
efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică.
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate, referitoare la experienŃa anterioară, capacităŃile tehnice şi
personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care
însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice
să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ................................................................................................................................
(denumirea şi adresa autorităŃii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraŃie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susŃinerea noastră tehnică şi
profesională oferită ............................................................................................................................................................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

Data completării,
.................................
(zi/lună/an)

„TerŃ” susŃinător,
……...................................
(semnătură autorizată)
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ANEXA - Formular B2

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

DECLARATIE
PRIVIND NIVELUL PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI

Subsemnatul(a), …………………………... reprezentant împuternicit al ……….………………………………...........................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

in calitate de candidat/ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că datele prezentate mai jos sunt reale.
Subsemnatul(a) declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care
însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.
Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai .............................................................................................................
(denumirea şi adresa autorităŃii contractante)

cu privire la orice aspect financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nivelul principalilor indicatori financiari, inregistrati la 31.12.2009, a fost:
1. Lichiditatea generala*
Lichiditate generala = Active circulante / Datorii curente * 100 = …………………

2. Solvabilitatea patrimoniala**
Solvabilitate patrimoniala = Capital propriu / Total pasiv * 100 = …………………

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

Nota

* valoarea optima pentru indicatorul “lichiditate generala” este de 2
** valoarea optima pentru indicatorul “solvabilitate patrimoniala” este de 30 %
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Formular nr. 12 E

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

DECLARAłIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul(a), ………………………………………………………………………………………………..…... reprezentant împuternicit al
(numele si prenumele)

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

in calitate de candidat/ofertant, declar pe propria răspundere,

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul(a) declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care
însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.
Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai .............................................................................................................
(denumirea şi adresa autorităŃii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)
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ANEXA - Formular nr. 12 E

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI
SemnificaŃia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Procent executat (%)
B - Perioada de derulare a contractului (**)
Nr.
crt.

Obiectul contractului

0.

1.

Codul CPV
2.

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
adresa

Calitatea prestatorului *)

3.

4.

Pretul total al
contractului

A

B

(%)

(**)

6.

7.

(lei RON)

5.

1.
2.
3.
etc.

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

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)
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Formular nr. 10 B

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către,
......................................................................................................................................................................................... ,
(denumirea autorităŃii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului ……………………………………....
…………………………………………........................................................................................................... ne oferim ca,
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai sus menŃionată, să prestam serviciile de
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…
(denumirea serviciului şi codul CPV)
pentru suma de ..................................... lei (fara T.V.A.), reprezentand, .......................................... €uro (fara T.V.A.),
(în litere şi în cifre)

(în litere şi în cifre)

plătibilă după recepŃia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ......................................
(în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile solicitate prin “Caietul
de Sarcini”, in conformitate cu “Declaratia privind durata de elaborare a proiectului”, respectiv în
.......................................................... luni.
(în litere şi în cifre)

3. Ne angajăm să menŃinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................................. , zile, respectiv până la
(în litere şi în cifre)

data de ............................... şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând, inainte de expirarea
(ziua/luna/anul)

perioadei de valabilitate.
4. Am înŃeles şi consimŃim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanŃia
de bună execuŃie în conformitate cu prevederile din documentaŃia de atribuire.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar
"alternativă" / “alta oferta”;
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opŃiunea corespunzătoare)

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă
de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptata ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între
noi.
7. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă ofertă pe care o puteŃi primi.
Data ......../......../.........
(ziua/luna/anul)

.....................................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

in calitate de ............................. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ..................................................
(functia)

...........................................................................................................................................................................................
(denumirea/numele operatorului economic)
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