“ SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE
ORGANIZATE LA HOTEL PENTRU „Programul de
cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria
2007-2013- Proiect MIS-ETC CODE 222”
Constanta 28-29 noiembrie 2012

Cod CPV 55120000-7
SECŢIUNEA III
MODELE DE FORMULARE

2012

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziţie are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul
acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate

Formularul nr. 1: Scrisoare de înaintare
Formularul nr. 2: Formular de oferta
Formularul nr. 3: Scrisoare de garanţie bancară pentru participare cu oferta la procedura de
atribuire a contractului de achizitie publica
Formularul nr. 4: Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Formularul nr. 5: Declaratie privind eligibilitatea
Formularul nr. 6: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta
de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare
Formularul nr. 7: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 69^1 din OUG nr. 34/2006
Formularul nr.8 : Certificat de participare la procedura de achizitie publica
independenta

cu oferta

Formularul nr. 9: Declaratie privind lista principalelor servicii similare din ultimii 3 ani
Formularul nr.10: Declaraţie privind dotarile specifice, echipamentul tehnic, mijloacele de
transport, laboratoarele si alte mijloace fixe
Formularul nr.11: Declaratie privind resursele umane si asigurarea cu personal de specialitate
Formularul nr. 12: Model de acord de asociere
Formularul nr.13: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de
subcontractatii si specializarea acestora
Formularul nr. 14: Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si
mijlocii
Formularul nr.15 : Informaţii generale
Formularul nr. 16: Scrisoare de garantie bancara de buna executie
Formularul nr. 17: Angajament privind susţinerea financiară
Formularul nr. 18: Angajament privind susţinerea tehnică şi profesională
Formularul nr. 20: Declaratie privind conditiile de munca si de protectie a muncii

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

Formularul nr.1

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către,
.......................................................................……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………...………………………………………………………………………………………
(denumirea autorităţii contractante/ adresa completă)
Ca
urmare
a
anuntului
de
participare
nr…...............
din...............
(zi/luna/an) prin care suntem invitaţi să prezentăm oferta în scopul
atribuirii
contractului…………........................................................................................................……………
……………………………...................………………………
(denumirea contractului de furnizare)
noi ...................................................……………………………... (denumirea/numele ofertantului)
vă transmitem alăturat următoarele:
1.
Documentul
...................................……………………………………...
(tipul,
seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de
dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de
............ copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completarii:
___/___/______

Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa
semneze oferta
_________________________________________________
Semnatura si stampila

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

Formularul nr. 2

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,
......................................................................……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………...……………………………………………………………………………………………….
...................................
(denumirea autorităţii contractante/ adresa completă
Domnilor :
1. Examinand documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnatii, reprezentanti
ai ofertantului.........……......……..(denumirea/ numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa
prestam.............……………….. la un pret de …………….. (suma in litere si cifre) lei, la care se
adauga taxa pe valoare adaugata in valoare de .................. lei (suma in litere si cifre),
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa prestam
serviciile menţionate în termen de .............. zile de la semnarea contractului şi constituirea
garanţiei de bună execuţie.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 45 de zile, respectiv
pana la data de ………………. si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata
oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza,
[ ] Depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar „alternativa ;
[ ] Nu depunem oferta alternativa.
( se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia pentru
elaborarea si prezentarea ofertei.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau oricare alta
oferta pe care o puteti primi.
Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa
semneze oferta
_________________________________________________
Data completarii:
___/___/______

Semnatura si stampila

Formularul 2.a‐ CENTRALIZATOR DE PREȚURI

Anexă la Formularul de ofertă

Denumirea serviciului
Cerință Autoritate
Contractantă

Denumirea activitatilor
ofertate de prestator
în conformitate cu
cerința autoritătii
contractante

U.M

Canti‐
tate

Preț
unitar
ofert
at
fara
TVA

Preț
maxim
total
ofertat
fara
TVA

Activitatea 1: transport
15 persoane dus‐intors
Activitatea 2:Cazare 15
persoane x 3 nopti
Activitatea 3: Servicii
Planificarea și organizarea activitatilor pentru conferinta și
catering pentru 150
pentru toata durata conferintei cu alocarea de resurse
persoane x 2 zile
umane, resurse financiare si materiale promotionale ce
Activitatea 4: Inchiriere
trebuie folosite pentru buna desfasurare a conferintei.
si amenajare sala
conferinta
Activitatea 5: Realizare
mape eveniment
pentru promovare
proiect
OBSERVAȚIE: În coloana ,,Denumirea serviciilor ofertate de prestator în conformitate cu cerința autoritătii
contractante ,, se vor trece obligatoriu activitatile ofertate,detaliat. caracteristicile acestor activitati , nu se vor copia
cerințele autorității contractante!
Termen de prestare/livrare: .....................................................
Cont Trezorerie: .............................................................
Persoane responsabile pentru indeplinirea contractului: ..........................................
Adresa de corespondență, telefon fax, e‐mail: ......................................
Operator economic,
….............................
(semnătură autorizată)

Formularul nr. 3
BANCA
...............................
(denumirea)
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 “ SERVICII DE REUNIUNI SI
CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL PENTRU „Programul de cooperare transfrontaliera
Romania-Bulgaria 2007-2013- Proiect MIS-ETC CODE 222” Constanta 28-29 noiembrie
2012
noi ................................... (denumirea bancii), avand sediul inregistrat la
.................................................. (adresa bancii), ne obligam fata ...............................(denumirea
autoritatii contractante) sa platim suma de ....................... (in litere si in cifre), la prima sa cerere
scrisa si fara ca aceasta sa aiba 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 ......................... (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a
acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele)
nu a 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.
d) În cazul în care se depune o contestatie, pe care Consiliul National de Solutionare a
Contestatiilor o respinge, Autoritatea Contractantă va retine contestatorului din garanţia de
participare o anumită sumă în raport cu valoarea estimatã a contractului, asa cum prevede art.
278 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Prezenta garantie este irevocabilă şi este valabilă până la data de ...........................................
Plata garantiei se va executa:
a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu
contractul garantat □ ; sau
b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate.

Parafata de Banca ................ (semnatura autorizata) in ziua .... luna .... anul .... .

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

Formularul nr. 4

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica ............... (se menţionează
procedura), având ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul
CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizată de ....................... (denumirea autorităţii
contractante), particip şi depun oferta:
[ ] în nume propriu;
[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..............................;
[ ] ca subcontractant al .........................................;
(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.
(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publica.
4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................ (denumirea şi
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu
activitatea noastră.

Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa
semneze oferta
_________________________________________________
Data completarii:
___/___/______

Semnatura si stampila

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

Formularul nr. 5

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, ......................... reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea
operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura
de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în
situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.
337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă
şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa
semneze oferta
_________________________________________________
Data completarii:
___/___/______

Semnatura si stampila

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

Formularul nr. 6

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a
guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul(a)............................................. (denumirea, numele operatorului economic), în
calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ,, SERVICII DE REUNIUNI SI
CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL PENTRU „Programul de cooperare transfrontaliera
Romania-Bulgaria 2007-2013- Proiect MIS-ETC CODE 222” Constanta 28-29 noiembrie
2012 cod CPV 55120000-7, la data de .............. (zi/lună/an), organizată de
............................................................................, declar pe proprie răspundere că:
a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;
d) în ultimii 2 ani nu au fost cazuri în care să nu îmi fi îndeplinit sau să îmi fi îndeplinit în
mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile operatorului economic pe
care îl reprezint, fapt care să fi produs sau să fi fost de natură să producă grave prejudicii
beneficiarilor acestuia;
e) nu am fost condamnat, în ultimii trei 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.
f) nu prezint informatii false si prezint informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
g) nu am prezentat informaţii false şi am prezentat informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a) –e).
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor
orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa
semneze oferta
_________________________________________________
Data completarii:
___/___/______

Semnatura si stampila

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

Formularul nr. 7

DECLARATIE
Privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006,

Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tertul sustinator la
procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect ,, SERVICII DE
REUNIUNI SI CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL PENTRU „Programul de cooperare
transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013- Proiect MIS-ETC CODE 222” Constanta 2829 noiembrie 2012”, cod CPV 55120000-7, organizată de ………………………………………,

declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că: NU mă
încadrez în nici una din situaţiile prevăzute la articolul 69¹ din OUG 34/2006, cu toate
modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau nici un acţionar ori asociat al S.C. _______________________ nu
are calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea
cu persoanele
enumerate în fisa de date, sectiunea III.2.1 ;
b) niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau nici un acţionar ori asociat al S.C. _______________________ nu se
află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a)din O.U.G.
nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu persoanele enumerate fisa de
date, fisa de date, sectiunea III.2.1 ;
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si excluderea din procedura de
atribuire.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea
exclusivă.

Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa semneze
oferta
_________________________________________________
Data completarii:
___/___/______

Semnatura si stampila

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

Formularul nr. 8

CERTIFICAT
de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta
I. Subsemnatul/Subsemnatii,……………………………, reprezentant/reprezentanti legali al/ai ..
………………….., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica
organizata de …………………………………, in calitate de autoritate contractanta,
certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate
punctele de vedere.
II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele ………………………….., urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile
in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa
inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau
juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in
cadrul aceleasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de
participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare
concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la
respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor,
nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea
ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele
consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intru totul conforme cu realitatea.
Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa semneze
oferta
_________________________________________________
Data completarii:
___/___/______

Semnatura si stampila

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

Formularul nr.15

INFORMAŢII GENERALE

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

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
(mii lei)

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
(echivalent euro)

1………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………………………….
5………………………………………………………………………………………………………………
Media anuală:
Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa semneze
oferta
_________________________________________________
Data completarii:
___/___/______

Semnatura si stampila

Obs.
Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în
considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de Banca Nationala a României / Banca
Centrala Europeana pentru anul respectiv

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

Formularul nr.9

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
SERVICII SIMILARE DIN ULTIMII 3 ANI
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al __________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele
prezentate in tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul 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.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
_________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legatura cu activitatea noastra.
Nr.
crt

Obiectul
contractului
+
Numarul si
data
contractului
l

Natura Perioada de Observatii
Codul Denumirea /numele Calitatea in Preţul total Pretul total
contract*)
al
Cantitatea derulare a
CPV
beneficiarului /
al
contractului contractului (U.M.) contractului
clientului
+
(Euro)
(Lei)
Adresa
2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
......

*) 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.

Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa
semneze oferta
______________________________________________
Data completarii:
___/___/______

Semnatura si stampila

9

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

Formularul nr. 10

DECLARAŢIE
privind dotarile specifice, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe.

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………..........................………......................
………………………………….……………………………………...………………………………………
……..…....…………………………………………………………………………………………………..,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere urmatoarele: ...…………………………………………………….….
…..........................................………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de……………………................................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa
semneze oferta
______________________________________________
Data completarii:
___/___/______

Semnatura si stampila

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

Formularul nr. 11

DECLARATIE
Privind resursele umane si asigurarea cu personal de specialitate

Nr.
crt.
1
2

Indicatorul

Număr de personal

Nr. mediu de personal in ultimii 3 ani, din care:
Personal de specialitate
Personal de conducere

Persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului

Nr.
Crt.

Nume si
prenume

Vârsta

Funcţia

Pregătirea de
specialitate*

Activitatea in
Vechimea
cadrul
in activitate
contractului

1
2

*)se va specifica specialitatea in care a obţinut diploma de absolvire (studii)

Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa
semneze oferta
______________________________________________
Data completarii:
___/___/______

Semnatura si stampila

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

Formularul nr.12

MODEL DE ACORD DE ASOCIERE
nr. ……. / data …………
În vederea participării la cererea de oferte privind atribuirea contractului de servicii
_____________________________________________________________
1. Părţi contractante (nume / denumire, domiciliu / sediu, dovada de înregistrare, număr şi
emitent, telefon / fax, e-mail, reprezentant:
- …….
- …….
2. Locul şi data constituirii asociaţiei de ofertanţi: _________________________________
3. Activităţile ce se vor realiza de către asociaţi:__________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Liderul asociaţiei : _______________________________________________________
5. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor comune convenite. Repartizarea fizică,
valorică şi procentuală a serviciilor preluate de fiecare asociat, pentru realizarea
contractuului ce formează obiectul cererii de oferte:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii comune desfăşurate:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Cauzele încetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării:
______________________________________________________________________
9. Alte clauze:
______________________________________________________________________
Liderul asociaţiei,
........................
Semnătura autorizată)
Asociat A,

Asociat B,

Asociat C,

Asociat D,
...........................
Semnătura autorizată)

Notă: În cazul în care oferta asociaţiei este declarată câştigătoare, acordul de asociere va fi
autentificat la notariat cu privire la data, identitatea părţilor şi conţinutul înscrisului şi va constitui
parte integrantă a contractului de servicii.

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

Formularul nr. 13

DECLARAŢIE
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite
de subcontractant 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, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
ca 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, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea şi adresa
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea
noastră.

DATE PRIVIND SUBCONTRACTANŢII

Nr.
crt.

Denumirea
Subcontractanţilor
adresa, cod unic,
înregistrare

Lucrările,
serviciile
subcontractate

Procent estimat
din valoare
ofertă

Referinţe livrari
similare

1.
2.
…

Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa
semneze oferta
______________________________________________
Data completarii:
___/___/______

Semnatura si stampila

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

Formularul nr.14

DECLARATIE
privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii
I. Date de identificare a intreprinderii
Denumirea intreprinderii .........................................................................................................
Adresa sediului social ...............................................................................................................
Cod unic de inregistrare ............................................................................................................
Numele si functia ......................................................................................................................
(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)
II. Tipul intreprinderii
Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii:
[ ] Intreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situatia economico-financiara a intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, fara
anexa nr. 2.
[ ] Intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.
[ ] Intreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii*1)
Exercitiul financiar de referinta*2)
Numarul mediu anual de
salariati

Cifra de afaceri anuala
neta
(mii lei/mii euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

Important:
Precizati daca, fata de exercitiul
[ ] Nu
financiar anterior, datele financiare [ ] Da (in acest caz se va completa si se va atasa o
au inregistrat modificari care
declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior)
determina incadrarea intreprinderii
intr-o alta categorie (respectiv
micro-intreprindere, intreprindere
mica, mijlocie sau mare).
Semnatura ........................................
(numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea)
Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu
realitatea.
Data intocmirii ...........................
Semnatura .................................
*1) Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din prezenta lege.
*2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele
totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale
aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la
numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se
declara pe propria raspundere.

BANCA
Adresa si datele de identificare

Formularul nr. 16

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE
Catre,
Numele si adresa agentului economic care organizeaza procedura de achizitie

Cu privire la contractul de achizitie publica de servicii nr......./…..............incheiat intre
................................., in calitate de contractant, si................................(numele agentului
economic), in calitate de achizitor, ne obligam, prin prezenta, sa platim in favoarea achizitorului,
pana la concurenta sumei de ........................ lei, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere
insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum
sunt acestea prevazute in contractului de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in
termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau
a contractantului.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ........................... .
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de
valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra
angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de
garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca ...................... in ziua ....... luna ..... anul ....
(semnatura autorizata)

Terţ susţinător financiar
..........................
(denumirea)

Formularul nr. 17

ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară
Către: (Numele si adresa autoritatii contractante)
Cu privire la procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect ……………………….., organizată de ……………………(numele autoritatii
contractante), 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)

Terţ susţinător financiar tehnic si
profesional
..........................
(denumirea)

Formularul nr. 18

ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnică şi profesională
Către: ………………. (Numele si adresa autoritatii contractante)
Cu privire la procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect ………………………….., organizată de ……………….. (numele autoritatii
contractante), 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/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/grupul de operatori
economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire
operatorul/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform
prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului
de diviziune sau discuţiune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca
înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare,
atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de
ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu
întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm
că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.
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/grupului de operatori economici).
Data completării,
Terţ susţinător,
...........................
autorizată)

.....................(semnătură

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

Formularul nr. 20

DECLARATIE PRIVIND CONDITIILE DE MUNCA
SI DE PROTECTIE A MUNCII

Subsemnatul ................................(numele în clar al persoanei autorizate), reprezentant
împuternicit al (denumirea / numele şi sediul / adresa ofertantului), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că mă angajez să prestez serviciiile, pe
parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de
muncă şi de protecţia muncii care sunt în România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii
acestor obligaţii fiind incluse în tarifele zilnice ale experţilor, astfel cum acestea sunt indicate în
preţul contractului conform propunerii financiare

Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa
semneze oferta
_________________________________________________
Data completarii:
___/___/______

Semnatura si stampila

