Înregistrat la sediul autorităţii contractante

Nr. ________/________

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. __________ din _________, prin care suntem
invitaţi
să
prezentăm
ofertă
în
scopul
atribuirii
actului
adiţional
______________________________________
________________________________________________________________________________
__ .
(denumirea contractului de achiziţie publică)
Noi, ________________________________________________, vă transmitem alăturat
coletul
(denumirea/numele ofertantului)
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 completării: ________________

Operator economic,
_______________________________
(semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR nr.1.
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
___________________________________________
___________________________________________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută 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, respectiv în ultimii 5 ani
nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o altă candidatură/ofertă comună,
nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
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 dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de __________________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării: ________________

Operator economic,
_______________________________
(semnătura autorizatăşi ştampila)
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FORMULAR nr.2.
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
Subsemnatul(a)____________________________________________________________,
numele operatorului economic-persoana juridică
în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de _________________________________,
procedura
pentru achizitia de ________________________________________________________________,
denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV
la data de _______________, organizată de ____________________________________________,
numele autorităţii contractante
declar pe proprie răspundere că:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data
solicitată;
c^1) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplini obligaţiile contractuale sau
de a- mi fi îndeplinit în mod defectuos aceste obligaţii, fapt care să fi produs sau să fie de
natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;
d) 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.
e) nu prezint informaţii false și mă angajez să prezint informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
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 dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării: ________________

Operator economic,
_______________________________
(semnătura autorizatăşi ştampila)
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Formular nr.3.
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la art 69¹
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
Subsemnatul(a).................................................................................................... (se înserează
numele operatorului economic-persoană juridică), în calitate de ofertant/candidat/ ofertant
asociat/subcontractant participant la procedura de ….................................................…………..
pentru
atribuirea
contractului
de
achiziţie
publică
având
ca
obiect
.......................................................................
................................................................................................................................................................
.....
la
data
de
.............................
............................................................................

(zi/lună/an),

organizată

de

................................................................................................................................................................
......
(denumirea autorităţii contractante),
declar pe proprie răspundere că:
nu am membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau
acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv
sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art.69 lit.a din OUG
34/2006,
cu
persoane
care
deţin
funcţii
de
decizie
în
cadrul_____________________________________________
__________________________________________( se înserează numele autorităţii contractante).
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.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
................................................................................................
(semnătură autorizatăşi ştampila)
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Formular nr.4.
CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ...........................................................................................................,
reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ...............................................................................................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de
..........................................................................................., în calitate de autoritate contractantă, cu
nr. .......................... din data de ................................., certific/certificăm prin prezenta că
informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................................................., următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în
care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze
oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică,
alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul
aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent,
fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la
respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu
au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
............................................................................

Data …………………………

Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnătură/semnături şi ştampilă/ştampile)
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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FORMULAR nr.5.
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................................................................................
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de
fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
..................................
………………………………….......................................... (se menţionează procedura), având ca
obiect
...............................……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………
………………….. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de
..............................
(zi/lună/an),
organizată
de
.................................................................................................................... (denumirea autorităţii
contractante), particip şi depun ofertă:
|_| în nume propriu;
|_| ca asociat în cadrul asociaţiei ................................................................;
|_| ca subcontractant al ................................................................................;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
2. Subsemnatul declar că:
|_| nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;
|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...............................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură
cu activitatea noastră.
Operator economic,
................................................................................
(semnătură autorizată şi ştampila)
(denumirea/numele)
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CANDIDATUL/OFERTANTUL

FORMULAR nr. 6.

______________________________________________
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE
1.Denumirea/numele: .............................................................................................................
2. Codul fiscal:.......................................................................
3. Adresa sediului central:.........................................................................................................
4. Telefon:................................................
Fax: ....................................................
E-mail:................................................
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare
_________________________________________________________________________
(numărul, data si locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
__________________________________________________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:
__________________________________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor: ..................................................................................................
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
__________________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuală
Cifra de afaceri anuală
Anul
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(RON)
(echivalent euro)
__________________________________________________________________________
1. 2010
__________________________________________________________________________
2. 2011
__________________________________________________________________________
3. 2012
_______________________________________________________________________
Cifra de afaceri
globală:
_______________________________________________________________________
Candidat/ofertant,
_______________
(semnătura autorizată şi ştampila)

7

FORMULAR nr.7.
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...............................................
………………………………………………………………………. (denumirea şi adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
................................
(semnătura autorizată şi ştampila)
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ANEXA la FORMULARUL nr.7.

LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI
Nr. Obiectul Codul Denumirea/numele Calitatea
Preţul
crt. contractului CPV
beneficiarului/
executant total al
clientului, adresa
ului*)
contract.
1

2

3

4

5

Procent Cantitatea Perioada de
executat (U.M.)
derulare a
(%)
contractului
**)

6

7

8

1
2
.....

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

Operator economic
........................................................................................................................
(semnătura autorizată şi ştampila)
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CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR B3

EXPERIENŢA SIMILARĂ*)
1. Denumirea şi obiectul contractului: …………………………………………………………
Numărul şi data contractului: …………………………….......
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:……………………………...........................
Adresa beneficiarului/clientului:…………………………………………………………...
Ţara:……………………………………………………………
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)
contractant asociat
sub contractant
4. Valoarea contractului
Exprimată în moneda în Exprimată în echivalent euro1)
care s-a încheiat contractul
a) iniţială (la data semnării
...
...
contractului): ________________
b) finală (la data finalizării
contractului): ________________
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. Durata de execuţie a lucrării (luni)
a) contractată - termen PIF: ………………………….
b) efectiv realizată – PIF :………………………………
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul:……………………………………………………
7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: ……………………….
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:…………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire
în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări
prevăzute în contract: ..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Operator economic,
…………………………..
(semnătură autorizată şi ştampila)
ATENŢIE ! *) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract.
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FORMULAR B4
RECOMANDARE
În legătură cu participarea ………………...………………………………..…………, cu sediul
în ……………………………………………………………………………………………………….....
(denumirea firmei constructoare)
……………..……………, str. ………………………………………., nr. …………, la procedura de
atribuire a contractului de achiziţie publică, ca urmare a colaborării şi derulării unor contracte de
lucrări, suntem în măsură de a face cunoscute următoarele:
Numita societate a derulat cu firma de construcţii mai sus menţionată următoarele lucrări:
Denumirea
lucrării
……………….
……………….
……………….

Contract
nr./data
……………….
……………….
……………….

Data începerii
lucrărilor
……………….
……………….
……………….

Data terminării
lucrărilor
……………….
……………….
……………….

Observaţii
……………….
……………….
……………….

În cursul desfăşurării lucrărilor de execuţie au fost înregistrate:
Neconformităţi care au condus la refaceri parţiale
sau totale de lucrări

Total, din care: rezolvat
……………..

Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă a
contractorului, datorită încălcării normelor tehnice şi
a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor
……………………………………………………….
Recepţii amânate datorită nerespectării parametrilor
de calitate
Recepţii respinse datorită nerespectării parametrilor
de calitate

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

Observatii si
precizari
……………
…

Alte precizări ………………………………..............................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul
unităţii noastre.
CONDUCĂTORUL BENEFICIARULUI/CLIENTULUI,
…………………….………………………
(semnătura şi ştampila)
BENEFICIARUL CONTRACTULUI
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(denumirea, adresa, telefonul)

11

FORMULAR 12 H
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

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

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al............................................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................................................... (denumirea
şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea
noastră.

Operator economic
…………………………..
(semnătura autorizată şi ştampila)
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ANEXĂ LA FORMULARUL 12H

LISTA
cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

Denumire
Nr.
utilaj/echipament/
crt.
instalaţie
1.
2.
…
…
…
…

Forma de deţinere
U.M.

Cantitate

Proprietate

Operator economic,
…….........……………….
(semnătura autorizată şi ştampila )
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În chirie

FORMULAR B1
OPERATOR ECONOMIC
_____________________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND PERSONALUL IMPLICAT DIRECT ÎN ÎNDEPLINIREA
CONTRACTULUI
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate
în tabelul de mai jos sunt reale.
2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante
_______________________________________________________________________________,
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele şi prenumele

-Studii de
specialitate
- pregătire
profesională
- calificarea
acestuia în
domeniul
lucrării ce
urmează să fie
executat.

Angajat
propriu

Contract de
colaborator

1.
2.
3.
........
Data completării: ________________
Operator economic,
_______________________________
(semnătura autorizată şi ştampila)
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Angajament
de
participare

Operatorul
economic de
la care
provine

FORMULAR B2/1
DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE
TITLUL PROIECTULUI: EXECUŢIA LUCRĂRILOR pentru PROIECTELE:

Subsemnatul …………………………………….declar ca sunt de acord să particip la licitaţia
organizată pentru proiectul de achiziţionare de lucrări
mai sus menţionat
pentru ……………………………
De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câştigătoare, declar ca sunt
capabil şi disponibil să lucrez 8 ore pe zi pe poziţia de Coordonator de proiect/şef şantier pentru
care mi-a fost inclus CV-ul în oferta în perioada:
De la

Pâna la

Înţeleg faptul că nerespectarea acestui lucru va conduce la excluderea mea şi a ofertei din această
licitaţie si poate conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii si contracte.
În cazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de faptul că
indisponibilitatea mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât boală sau forţă
majoră, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii si contracte şi poate atrage după
sine anularea contractului.
Nume
Semnătură
Dată
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FORMULAR B2/2
DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE
TITLUL LUCRĂRII: EXECUŢIA LUCRĂRILOR pentru PROIECTELE:
Subsemnatul …………………………………….declar că sunt de acord să particip la licitaţia
organizată pentru proiectul de achiziţionare de lucrări mai sus menţionat pentru operatorul economic
……………………………
De asemenea, în cazul în care oferta operatorului economic va fi desemnată câştigătoare, declar
că sunt capabil şi disponibil să lucrez 4 ore pe zi pe poziţia de Responsabil tehnic cu execuţia
lucrărilor de construcţii civile pentru care mi-a fost inclus CV-ul în oferta în perioada:
De la

Pâna la

Înţeleg faptul că nerespectarea acestui lucru va conduce la excluderea mea şi a ofertei din această
licitaţie şi poate conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii şi contracte.
În cazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de faptul că
indisponibilitatea mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât boală sau forţă
majoră, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii şi contracte şi poate atrage după
sine anularea contractului.
Nume
Semnătură
Dată
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FORMULAR B2/3

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE
TITLUL LUCRĂRII: EXECUŢIA LUCRĂRILOR pentru PROIECTELE:
Subsemnatul …………………………………….declar ca sunt de acord să participla licitaţia
organizată pentru proiectul de achiziţionare de lucrări mai sus menţionat pentru operatorul economic
……………………………
De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câştigătoare, declar ca sunt
capabil şi disponibil să lucrez 8 ore pe zi pe poziţia de inginer/subinginer instalaţii pentru care mi-a
fost inclus CV-ul în oferta în perioada:
De la

Pâna la

Înţeleg faptul că nerespectarea acestui lucru va conduce la excluderea mea şi a ofertei din această
licitaţie si poate conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii si contracte.
În cazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de faptul că
indisponibilitatea mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât boală sau forţă
majoră, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii si contracte şi poate atrage după
sine anularea contractului.
Nume
Semnătură
Dată
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FORMULAR 12G
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

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

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ………………..............................................................
.....................................................................................................................................................................,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate
în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .....................................................................
………………………………………………………………………………………………………....
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………............... .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
....................................................................................................................
(semnătura autorizată şi ştampila )
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ANEXĂ LA FORMULARUL 12G

Lista subcontractanţi
Nr.crt.

Denumire subcontractant

Partea/părţile din contract
ce urmează a fi
subcontractate

Acord subcontractant cu
specimen de semnătură

1.
2.
…
…
…

Operator economic,
....................................................................................................................
(semnătura autorizată şi ştampila )
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OPERATOR ECONOMIC
_________________________________
(denumirea/numele)

FORMULAR 10C

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
.........................................(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile
şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm .......................................
(denumirea lucrării), pentru suma de ................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei), plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în
valoare de ................................ (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai
curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul
de execuţie anexat, în ..................................(perioada în litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ..............zile, (durata în litere şi
cifre), respectiv până la data de ..............................(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat
în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care
o puteţi primi.
Data __/__/____
................................, (semnătură), în calitate de ..........................., legal autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele .........................................(denumirea/numele operatorului economic)
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ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

(Notă: Ofertanţii sunt solicitaţi să completeze spaţiile goale în această Anexă)
1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de
.......................... (% din preţul total ofertat, dar
subcontractanţi
nu mai mult de 30%)
2. Garanţia de bună execuţie în cuantum de:
5 % din preţul fara TVA ofertat
3. Perioada de garanţie de bună execuţie
…… luni calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data
primirii ordinului de începere a lucrărilor până la
.............. zile calendaristice
data începerii execuţiei)
5. Termenul pentru emiterea ordinului de
începere a lucrărilor (de la data semnării
contractului)
6. Penalizări pentru întârzieri la termene
intermediare şi la termenul final de execuţie
7. Limita maximă a penalizărilor
8. Limita minimă a asigurărilor
9. Perioada medie de remediere a defectelor
10. Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de
plată lunare (garanţii, avansuri etc.)

.............. zile calendaristice
......... (% din valoarea care trebuia să fie
realizată)
.............. (% din preţul total ofertat)
.............. (% din preţul total ofertat)
.............. zile calendaristice
……..(% din situaţiile de plată lunare)

Operator economic,
................................
(semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR B5
DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
I.Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii ……………………………………………………………………....................
Adresa sediului social …………………………………………………………………………................
Cod unic de înregistrare……………………………………………………………….
Numele şi funcţia ............................................................................ (preşedintele consiliului de
administraţie, director general sau echivalent)
II.Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
|_| Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 3.
|_| Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr. 3, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie
|_| Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr.3, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie
III.Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii
Exerciţiul financiar de referinţă1
Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă
(mii lei/mii euro)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior,
datele financiare au înregistrat modificări care determină
încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

Active totale
(mii lei/mii euro)

|_| Nu
|_| Da (în acest caz se va completa şi
se va ataşa o declaraţie referitoare la
exerciţiul financiar anterior)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
Numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea
..............................................................................................................
Semnătura ......................................................
şi ştampila

Data întocmirii ..........................

1

Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale
sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de
acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual
de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria
răspundere.
OPERATOR ECONOMIC
_______________________________________
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(denumire)
Nr. ________ / __________

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI
Către,
_________________________________
(denumire autoritate contractantă)
Referitor la _______________________________________________ pentru atribuirea actului
(tip procedură)
adiţional COD CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:
1._________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire
la aspectele menţionate mai sus.
Cu consideraţie,
S.C.______________________________________
(denumirea/adresa)
…………………………………………………..
(semnătura autorizată şi ştampila)
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OPERATOR ECONOMIC
…………………………………….

CONTESTAŢIE
Subscrisa ..............................................................................................................., cu sediul în
……………………………………………………………...................., cod unic de înregistrare
............................., reprezentată legal prin ................................................................., în calitate de
ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ..............................................., organizată
de autoritatea contractantă ……………………………………………......................., având sediul în
..................................................................................................................................,
contest decizia autorităţii contractante .............................................................................................., pe
care o consider nelegală.
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt:
- în fapt ........................................................................................................................................................
- în drept ......................................................................................................................................................
În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă:
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Reprezentat legal (nume/prenume în clar)
_______________________________________
(semnătură autorizată şi ştampila)
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FORMULAR nr. 8.
OFERTANTUL,
_____________________________________
(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

Nr.
crt.

Anul I

Grupa de obiecte/denumirea
obiectului
1

1.
2.

3.

....

2

...
Luna
3

...

Anul n
n

Organizare de şantier
Obiect 01
Categoria de lucrări:
__________________
__________________
Obiect 02
Categoria de lucrări:
__________________
__________________
Obiect ....
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

Ofertant,
_____________________________________
(semnătură autorizată şi ştampila)
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