SECŢIUNEA = FORMULARE =
Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru
demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi
a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire
Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi
semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest
ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.
În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi
prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.
Formularele conţin o secţiune distinctă pentru situaţiilor în care ofertanţii/candidaţii sunt constituiţi într-un grup.
Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate în limba română şi
vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă : original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea
contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati câștigători prezentarea acestor documente în forma
original, în cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie conform cu originalul”.
Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie conform cu originalul,
însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană.
Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi
fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la
solicitarea autorităţii contractante.

Modelele cuprinse în această secţiune se referă la:
Documente de participare:
Formular nr. 1 – Scrisoare de înaintare;
Formular nr. 2 – Împuternicire;
Formular nr. 4 – Declaratie pe propria raspundere ca ofertantul are calitatea de IMM;
Formular nr. 5 -Declaratia ofertantului conform art 69^2 alin .2) din OUG 34/2006,actualizata formular 22.
1.

2. Documente de calificare:
Formular nr. 6 – Certificat de participare cu oferta independenta;
Formular nr. 7 – Declaratii privind eligibilitatea (180/34/2006);
Formular nr. 8 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181/OUG 34/2006;
Formular nr. 9 – Declaratie privind neincadrarea in art. 69 1din OUG 34/2006 ;
Formular nr.10 - Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani;
Formular nr. 11-A – Informaţii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
personalului responsabil pentru executia lucrarilor ;
Formular nr. 11-B- Angajament De Participare;
Formular nr.12 – Declaratie privind utilajele,instalaţiile,echipamentele tehnologice;
Formular nr. 13A –Informaţii privind subcontractantii;
Formular nr. 14-a – Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;
Formular nr. 14-b – Experienţă similară;
3.

Propunere financiară si propunere tehnica:
Formular nr. 15 – Formular de ofertă;
Formular nr. 16 – declaraţie pe proprie raspundere privind respectarea obligatiilor referitoare la
conditiile de munca si protectia muncii;
Formular nr.17 – declaratie privind oferta depusa
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4.

Alte documente: daca este cazul
Formular nr. 18 – Solicitari de clarificari în legătură cu Documentaţia de atribuire;
Formular nr. 19 – Scrisoare de garanţie bancară de buna executie ;
Formular nr. 22 – Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare si anexa 1;

1. DOCUMENTE DE PARTICIPARE
FORMULAR 1
OFERTANTUL

Inregistrat la sediul autoritatii contractante

............................

nr. ................... / ......................

(denumirea/numele)
Scrisoare de înaintare a ofertei

Către ,
.......................................
Ca urmare a invitatiei de participare nr…….din…………………(ziua/luna/anul), privind aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului “...........”, 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) documente de calificare
b) oferta;
c) declaratia initiala privind îndeplinirea cerinţelor de calificare si anexa 1;(daca este cazul)

3. Persoana de contact (pentru această procedura)
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ................................
Cu stimă,
Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata şi stampila)
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FORMULAR 2
Nr.........din...............
Împuternicire

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în
……………………………..(adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul Comerţului sub
nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în calitate de
………………………………., împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……,
domiciliat în ……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………,
CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia
de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire
….........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizată de...................în scopul
atribuirii contractului.
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la
prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul
şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării
procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii Contractante referitoare
la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica.

Denumirea mandantului
S.C. ………………………………
reprezentată legal prin _____________________(Nume, prenume, funcţie)

(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite)
..............................................

(Semnătura autorizată şi stampila)
........................................

Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

FORMULAR 3
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FORMULAR 4
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 formularul B
Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform formularului B, 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 formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1
Exerciţiul financiar de referinţă2
Numărul mediu anual de
Cifra de afaceri anuală netă
salariaţi
(mii lei/mii €)

Active totale (mii lei/mii €)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul 
Nu
financiar anterior, datele financiare au 
Da (în acest caz se va completa şi se va
înregistrat modificări care determină încadrarea ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv financiar anterior)
micro-întreprindere,
întreprindere
mică,
mijlocie sau mare).
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Semnătura _______________________________________________
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
Data întocmirii ...........................

1 Datele
2

sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa 27/2006
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.
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Formular nr.5
DECLARATIA OFERTANTULUI CONFORM ART 69^2 alin .2) din OUG 34/2006,actualizata
„........................
DENUMIRE
OFERTANT
Ofertant

Cod Fiscal

Data completării,

Adresa

Telefon

Fax

Operator Economic
(semnătură autorizată)

Acest formular se va atasa la documentele care insotesc oferta, respectiv la Scrisoarea de inaintare

5

2. DOCUMENTE DE CALIFICARE
FORMULAR 6
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu oferta independenta
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai
............................................., întreprindere/asociere care va participa la Procedura de achiziţie publica,
în calitate de Autoritate Contractanta, cu nr.....................................din data de...............................,
certific/certificam prin prezenta ca informaţiile conţinute sunt adevarate si complete din toate punctele
de vedere.
II. Certific/Certificam prin prezenta, în numele.........................................., urmatoarele:
1. Am citit si am înţeles conţinutul prezentului Certificat;
2. Consimt/consimţim descalificarea noastra de la procedura de achiziţie publica în condiţiile în
care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete în orice privinţa;
3. Fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa înainteze
oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de oferta;
4. In sensul prezentului Certificat, prin concurent se înţelege oricare persoana fizica sau juridica,
alta decât ofertantul în numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza în cadrul aceleiasi
proceduri de achiziţie publica sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. Oferta prezentata a fost conceputa si formulata în mod independent faţa de oricare concurent,
fara a exista consultari, comunicari, înţelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. Oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveste preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la
respectiva procedura sau intenţia de a include în respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au
legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7. Oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveste calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. Detaliile prezentate în oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţata de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevazute de legislaţia în vigoare, declar/declaram ca cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevarate si întrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
..................................................

Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnaturi) ………………………………

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

Nota: Aceast certificat, in cazul asocierii, se va prezenta de fiecare membru in parte, semnata de
reprezentantul sau legal.
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FORMULAR 7
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al
...............................................................................................................................................................,
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/asociat
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de
fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din OUG 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 ofertă individuală şi o alta 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 şi/sau consultantul – organizator al procedurii au dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ......................................................................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................
__________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
__________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
Nota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de fiecare membru in parte, semnata de
reprezentantul sau legal.
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FORMULAR 8

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a)........................................................ [se inserează numele operatorului
economic - persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/asociat la procedura de
.......................................................................[
se
menţionează
procedura]
pentru
achiziţia
de.................................................................................................................. [se inserează, după caz,
denumirea lucrării şi codul CPV], la data de ................. [se inserează data], organizată de
.................................................................... [se inserează numele autorităţii contractante], declar pe
proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de 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 stablit până la data solicitată.
c^1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit corespunzator obligaţiile contractuale, si ca urmare nu am produs 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)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.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data completării ......................
Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizată )

Nota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de fiecare membru in parte, semnata de
reprezentantul sau legal.
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FORMULAR 9
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69ˆ1

 Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic),declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura si a sanctiunilor aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia
prevazuta la art. 69ˆ1 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, respectiv
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat /Subcontractantul/Tertul sustinator (se alege
cazul corespunzator si se inscrie denumirea /numele)_________________________nu are drept
membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu
are 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 modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de
decizie în cadrul autorităţii contractante,
Subsemnatul declar că 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 dispunem.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Data completării......................

Operator economic,

FORMULAR 10
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CANDIDAT/OFERTANT
….........................................
(denumire/nume)

DECLARAȚIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI

1.

Denumirea/numele:

2.

Codul fiscal:

3.

Adresa sediului central:

4.

Telefon:
Fax:
E-mail:

5.
6.

Certificatul de inmatriculare/inregistrare:

7.

Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________

Cifra de afaceri

Anul

Valoare
Moneda

Curs de schimb

Echivalent LEI

2012

2013

2014

Media cifrei de afaceri

Pentru situatiile financiare exprimate în alte monede decât lei se va folosi pentru conversie
rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.intEuro foreign exchange reference rates) pentru data de 31.12 a anului pentru care au fost
intocmite situatiile financiare respective .
8. Cont bancar___________________________________ deschis la________________(in care se va
restitui garantia de participare, daca este cazul)
Cont trezorerie_________________________________ deschis la_______________(in care se vor
vira banii pentru executia lucrarilor)
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura

.....................................................
.....................................................
.....................................................

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului

.....................................................

Ţara de reşedinţă

.....................................................
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Adresa

.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

.....................................................

Telefon / Fax

.....................................................

Data

.....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va
prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal .

Nota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de fiecare membru in parte, semnata de
reprezentantul sau legal.
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FORMULAR 11-a
OFERTANT
( denumirea )
Informaţii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere,
precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor
Subsemnatul _________________________, Director General al .......................(denumirea
operatorului economic) declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “................” voi folosi
următorul personal:
Nr.
Crt.

Funcţia

0

1

Numele şi prenumele
Studiile de specialitate sau
pregatirea/dupa caz
2

Diploma/atestat
/legitimatie
Nr.../data

Data completării:

Candidat/ofertant,
.................................
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

Nota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de fiecare membru in parte, semnata de
reprezentantul sau legal.

12

FORMULAR 11-b
ANGAJAMENT DE PARTICIPARE
DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE
Titlu proiect/achizitie publica:
Subsemnatul __________________________ declar că sunt de acord să particip la procedura de
achizitie publica organizată pentru achiziţionarea lucrarilor “ .....................”.
De asemenea, în cazul în care oferta companiei ................................(se va specifica denumirea
ofertantului )va fi desemnata câştigătoare, declar că sunt capabil şi disponibil să lucrez ca si .........(se va
specifica functia /specializarea), astfel cum a fost declarat în ofertă, pe toata perioada de desfasurare a
activitatii pentru care sunt desemnat
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si
înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării si
confirmării declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Nume persoana care
oferta angajamentul
de participare
Semnătură
Dată

Denumire ofertant
Semnătură
Dată

NOTA!!!!!!
Se va completa de către personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului care NU POATE
FI INLOCUIT PE TOATA PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI, NUMAI DIN
MOTIVE TEMEINIC JUSTIFICATE SI NUMAI CU ACORDUL SCRIS AL ACHIZITORULUI.
Atentie! Declaratiile de disponibilitate se vor prezenta in original, vor fi semnate de persoana in
cauza si contrasemnate de reprezentantul ofertantului.
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Formular 12
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 .........................................................
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar
(denumirea si adresa autorităţii contractante)

în legatură cu activitatea noastra.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ..............................................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................
Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată )
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LISTA
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice
care vor fi utilizate pentru executia lucrarilor de “ .........................”:
Nr.crt.

Denumire utilaj/
echipament/
instalaţie

U.M.

Cantitate
Proprietate

Forma de deţinere
În chirie
Alte forme de
punere la
dispozitie

1.
2.

Operator economic,
…….........……………….
(semnatura autorizată )
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FORMULAR 14-a
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.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Data completării ......................

Operator economic,
________________________
(numele, semnãtura autorizatã)
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Nr.
crt.

Obiectul
contractului

Codul CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresa

Calitatea
executantului*)

1

2

3

4

Preţul total al
Procent
Descrierea
contractului executat (%) categoriilo
fara TVA
r de
lucrari***

5

6

7

Perioada de
derulare a
contractului **)

8

1

2

3

Operator economic,
________________________
(numele, semnătura autorizată)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător
(lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrării.
***) Se vor mentiona detaliat, categoriile de lucrari care au fost executate in baza contractului.
Nota : Pentru echivalenta leu/valuta se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR.

1

FORMULAR 14-b

CANDIDAT/OFERTANT
….........................................
(denumire/nume)

Experienta similara (*)
1. Denumirea si obiectul contractului:
Numarul si data contractului:
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
Adresa beneficiarului/clientului :
Tara :
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului :
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
 contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
 contractant asociat
 subcontractant
4. Valoarea contractului fara TVA
a) initiala ( la data semnarii
contractului ) :
b) finala ( la data finalizarii
contractului ) :

Exprimata in moneda in care s-a
incheiat contractul fara TVA

Exprimata in echivalent
valuta
(curs BNR din
_________,1euro/alta valuta
=_____ lei)

…

…

…

…

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare :
6. Categoria si cantitatea de lucrari care au fost executate in baza contractului precum si alte aspecte
relevante

prin

care

ofertantul/candidatul

isi

sustine

experienta

similara:................................_________________________________________________________
_
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Data completarii…................

Candidat/Ofertant
……..…………
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneazastampila)

( )

* Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract in parte.
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3. PROPUNERE FINANCIARA si PROPUNERE TEHNICA
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OFERTANTUL
__________________

FORMULAR 15

(denumirea/numele)

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

1
2

3
4

5

6
7

Valoarea totala a ofertei
Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub
forma.......................(se va mentiona forma).în
cuantum de:
Perioada de garanţie de bună execuţie
(luni calendaristice)
Perioada de mobilizare
(numărul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de începere a lucrărilor până la data
începerii execuţiei)
Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare
şi la termenul final de execuţie –se va deduce din
preţul contractului fara TVA, o dobanda
penalizatoare egala cu nivelul ratei dobanzii de
referinta a BNR plus 8 puncte procentuale pentru
fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva
a obligatiilor, dobanda aplicata la contravaloarea
obligatiilor neindeplinite.(clauza contractuala)
Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)
Termen de executie
.....................................................
(semnătura autorizată)
L.S.

..........................
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FORMULAR 16
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE
PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR
REFERITOARE LA CONDITIILE DE MUNCA
SI PROTECTIA MUNCII

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 ma angajez sa
execut lucrarile pe parcursul indeplinirii contractului ,in conformitate cu regulile obligatorii
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii care sunt in vigoare in Romania.
De asemenea declar pe proprie raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii si am inclus costul pentru
indeplinirea acestor obligatii in oferta.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii
de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta
serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda »

Operator economic,
________________________
(numele, semnãtura autorizatã)
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FORMULAR 17
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND OFERTA DEPUSA
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului
economic), declar pe propria răspundere că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică cerere de oferte, având ca obiect “ ..................”, la data de .............. (zi/lună/an),
organizată de ...................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă
elaborata in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si raspunsurile la clarificari
postate in SEAP, atasate invitatiei de participare;
2. Subsemnatul declar că urmatoarele parti din propunerea tehnica si din propunerea financiara:
a) …………………………………
b) …………………………………
c) ……………………………. ….
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveste
secretul comercial si dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:
1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art 24 din OUG. nr. 34/2006, cu modificarile
si completarile ulterioare „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonante de
urgentă, autoritatea contractantă are obligatia de a asigura garantarea protejării acelor informatii pe
care operatorul economic le precizează ca fiind confidenŃiale, în măsura în care, în mod
obiectiv,dezvăluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale peratorului economic, în
special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală.”
2. Art. 170 din OUG. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare „Ofertantul elaboreaza
oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia
care informatii din propunerea tehnica si/sau financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt
protejate de un drept de proprietate intelectuala”;
3. art.274 din OUG. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare „(1)În vederea
solutionării contestatiei/ contestatiilor, autoritatea contractantă are obligatia de a transmite
Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 205
alin. (1), […] (4)La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate în dosarul achizitiei publice
depuse de autoritate la Consiliu, cu exceptia propunerilor tehnice ale celorlalti ofertanti la procedura
de atribuire, acestea din urmă putând fi consultate de contestator numai cu acordul scris al
respectivilor ofertanti, acord care se anexează la cererea pe care contestatorul o adresează
Consiliului.”

Operator economic,
.....................
(semnătură autorizată)
Nota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru asociat in parte
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4. ALTE DOCUMENTE
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FORMULAR 18
Formular nr. 52 – Model SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Autoritatea contractantă

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI
Către,
_________________________________
(denumire autoritate contractanta)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului
de achiziţie publică “ ............................”, cod CPV ________________, vă adresăm următoarea
solicitare de clarificări cu privire la:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu
privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,
S.C.____________________
___________________________
(adresa)
………………………………………
(semnatura autorizată)

FORMULAR 19
BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Către ___________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la contractul de achiziţie publică “ ................” încheiat între
__________________ , în calitate de contractant, şi .................., în calitate de achizitor, ne
obligam prin prezenta
sa platim în favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de
.............……….…….reprezentand ..……..% din valoarea contractului respectiv. Scrisoarea de
garantie trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa :
a) conditionat , respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate in conformitate cu
contractual garantat
sau
b) neconditionat respectiv la prima cerere a beneficiarului , pe baza declaratiei acest6uia
cu privire la culpa persoanei garantate. Plata se va face în termenul menţionat în
cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a
contractantului.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .
În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de
valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra
angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare
de garanţie îşi pierde valabilitatea.
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)

SE VA COMPLETA DACA ESTE CAZUL

