
Formular scrisoare de inaintare

CANDIDATUL/OFERTANTUL Înregistrat la sediul autorităţii contractante
…………………. Nr…………../………………
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

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

Ca urmare a invitatiei de participare nr …….. din ………..(ziua/luna/anul)…………………….,
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului……..(denumirea contractului de achiziţie
publică)……………………………….., noi……………….(denumirea/numele ofertantului, adresa telefon
fax)………………………….vă transmitem alăturat următoarele:

1. documentul…….(tipul, seria/numărul, emitentul)………………………………privind garanţia pentru
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră;

- Împuternicirea;
- Copie act de identitate imputernicit;
- Dovadă IMM ( dacă e cazul);

2. oferta în original(1 exemplar).

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării……………. Cu stimă,

CANDIDATUL/OFERTANTUL
…………………………

(ştampila şi semnătură autorizată în original)



Formular. nr. 1

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 procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din
Ordonanţa de urgenţa 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 alta
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, nu sunt nominalizat ca
subcontractant /tert sustinator 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 _________________________ .

Data completării _____________

Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)



Formular nr. 2

Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

D E C L A R A T I E

Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al .............
(denumirea operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura de ................. (se mentioneaza procedura)
pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ....................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV ..................., la data de ................ (zi/luna/an),
organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in
acte publice, ca nu ma aflu in nici una din situatiile prevazute la art.691 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Nu avem drept membrii in cadrul consiliului de administratie / organ de conducere sau
de supervizare si / sau actionari ori asociati, persoane care sunt sot / sotie, ruda sau afin pana la
gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute
la art. 69 lit. a cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

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, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii

Operator economic,
.................................

(semnatura autorizata)



Formular nr. 3

Operator economic

…………………..
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................................…
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, 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 lista 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 achizitie 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
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.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Primariei orasului Sulina, cu
sediul in orasul Sulina, str. a-I-a, nr. 180, judetul Tulcea, cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării: ………………..

Operator economic,
…………………

(semnătură autorizată)



Formular nr. 4

Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

D E C L A R A T I E

Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al .............
(denumirea operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura de ................. (se mentioneaza procedura)
pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ....................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV ..................., la data de ................ (zi/luna/an),
organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in
acte publice, ca nu ma aflu in nici una din situatiile prevazute la art.691 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Nu avem drept membrii in cadrul consiliului de administratie / organ de conducere sau
de supervizare si / sau actionari ori asociati, persoane care sunt sot / sotie, ruda sau afin pana la
gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute
la art. 69 lit. a cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

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, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii

Operator economic,
.................................

(semnatura autorizata)



Formular nr. 5 – DECLARAŢIE Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice utilizate pentru executia contractului

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

Anexa la Formularul nr. 5 privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice pentru
executia contractului

LISTĂ
privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice pentru executia contractului

Nr.
crt.

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

U.M Cantitate Forma de deţinere

Proprietate În chirie1

Operator economic,
…….........……………….
(semnătură autorizată )

1 Autoritatea contractantă solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.
În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi
însoţit de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la
dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului deachiziţie publică.



Formular nr. 6 - Declaraţie privind lista principalelor servicii din ultimii 3,
calculati pana la data limita de depunere a ofertei

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit
al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei
de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul dclar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi
ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea
noastră.

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)



Anexa la formularul nr. 6 privind lista principalelor servicii din ultimii 3 ani,
calculati pana la data limita de depunere a ofertei

Nr
crt

Obiect
contract

Codul
CPV

Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Preţ
contract

Procent
îndeplinit

de
oefrtant

(%)

Perioadă
derulare
contract**)

1
2
...

Operator economic
(semnătură 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 serviciilor.



Formular nr. 7

INFORMAŢII REFERITOARE LA PERSONALUL (DIN CONDUCERE SI
SPECIALITATE) RESPONSABIL PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI

Subsemnatul …………………………………………………………...….., directorul general al
societăţii comerciale, declar pe propria răspundere că
pentru: …………………………………………………………………………………………………….
voi folosi următoarele persoane pentru îndeplinirea contractului:

Nr
crt

FUNCŢIA

NUMELE ŞI
PRENUMELE
Studiile de
specialitate

Vechime în
specialitate

(ani)

Numărul de
lucrări similare,
executate în
calitate de
conducător

0 1 2 3 4
A. PERSOANE DIN CONDUCERE
1
2
3
4
.
.
.

Director general
Director economic
Director tehnic
………………….

______________
_
______________
_
______________
_
______________
_

B. PERSOANE DE SPECIALITATE
Specialitatea echipei Nr. membrii Angajat

permanent
Angajat
temporar/colabor
ator/prestator

1
2
3
.

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

Data completării: ………………..
Operator economic,
………… ……………….

(semnătura autorizată )



Formular. nr. 8

OPERATOR ECONOMIC
________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Subsemnatul ____________________________________, reprezentant
împuternicit al ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere
ca mă angajez sa prestez serviciile si sa execut lucrarile, pe parcursul îndeplinirii
contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de munca si de
protecţie a muncii, care sunt in vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ţinut cont
de obligaţiile referitoare la condiţiile de munca si de protecţie a muncii si am inclus costul
pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data completării :____________ Ofertant,……....………………………..
(semnătura autorizata)



Formular nr. 9 – FORMULAR DE OFERTĂ

..............................................
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ

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

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea
serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare
de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)

Tarifele ofertate pentru fiecare categorie de servicii ____________ sunt cele prezentate
in anexa 1 la prezenta.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.
3. Ne angajăm să menţinem această 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
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



Anexa nr. 1 la formularul de oferta

DEVIZ GENERAL

Nr.
Crt.

INDICATIV / DENUMIREA LUCRARII U / M Cant.

Pret
Unitar
(lei fara
TVA)

TOTAL
( lei fara
TVA)

1 TsH01A1
Degajarea terenului de corpuri straine

100 mp 112,788

2 TsG02A1
Curatirea terenului de buruieni si de frunze
uscate (in perioada toamnei)

100 mp 56,394

3 TsH14A1
Cosirea manuala a gazonului

100 mp 49,38

4 TsG14 A1
Cosirea vegetatiei ierboase

100 mp 37,548

5 TsH04A1
Mobilizarea terenului pentru plantatii

mp 300

6 TsH30B1
Plantat flori de sezon

100 buc
flori
plantate

27

7 TsH13A1
Administrarea ingrasamintelor organice

tone 0,1

8 TsH13B1
Administrarea de ingrasaminte chimice pe
baza de azot

tone 0,05

9 TsH15A1
Plivitul buruienilor din rabatele de flori si
trandafiri si din aliniamentele de gard viu

100 mp 12,33

10 TsH29A1
Tunderea gardului viu

mp 933,00

11 TsH31A1
Combaterea bolilor si daunatorilor prin
stropire

100 buc
arbori

2,50

12 TsH28B1 (asimilat)
Taieri de corectie la arbori (cosmetizarea
arborilor)

buc 50

13 Tsa02A1 (asimilat)
Sapalugirea rabatelor de flori si trandafiri

Mc 156,00

14 TsH12A1
Udatul spatiilor verzi

100 mp 676,728

15 TsH19A1 (asimilat)
Eliminarea manuala a lastarilor aparuti din
tulpini si radacini

buc 50

T o t a l ( fara TVA )
V a l o a r e TVA
TOTAL GENERAL ( cu TVA )



Formular nr. 10 declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria
întreprinderilor mici si mijlocii

DECLARATIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii ............................................................
Adresa sediului social ............................................................
Cod unic de înregistrare ............................................................
Numele si funcţia ............................................................
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
[] Întreprindere autonoma. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate

doar din situaţia economico-financiara a întreprinderii solicitante. Se va completa doar
declaraţia, fără anexa nr. 2 din Legea nr. 346/2004

[] Întreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor
calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor adiţionale care se vor ataşa
la declaraţie.

[] Întreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor
calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor adiţionale care se vor ataşa
la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)

Numărul mediu anual de
salariaţi

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

Active totale
(mii lei/mii euro)

Important:
Precizaţi daca, fata de exerciţiul [] Nu
financiar anterior, datele financiare [] Da (în acest caz se va completa
au înregistrat modificări care si se va ataşa o declaraţie
determina încadrarea întreprinderii referitoare la exerciţiul
într-o alta categorie (respectiv financiar anterior)
micro-întreprindere, întreprindere
mica, mijlocie sau mare).

Semnătura ........................................
(numele si funcţia semnatarului,
autorizat sa reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere ca datele din aceasta declaraţie si din anexe sunt
conforme cu realitatea.

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

Semnătura .................................



Formular nr. 11

BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ___________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică
________________________________,

(denumirea contractului)
încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________,
în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până
la concurenţa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea
contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o
declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt
acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. 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)


