
OPIS FORMULARE

Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborareaşi prezentarea oferteişi a
documentelor care o însotescşi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinareaşi evaluarea rapidă şi
corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a
prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, sau un alt model care să conţină cel puţin datele din aceste
formulare, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, inclusiv semnătura electronică a
reprezentantului legal al ofertantului.

1. Declaraţie privind eligibilitatea - Formular 1

2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi

completările ulterioare - Formular 2

3. Certificat de participare la procedura de achiziţie publică cu ofertă independentă - Formular 3

4. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi

completările ulterioare - Formular 4

5. Informaţii generale – Formular 5

6. Declaraţie privind lista principalelor prestari de servicii în ulti mii 3 ani - Formular 6 cu Anexa

7. Formular de ofertă - Formular 7 cu Anexa

8. Scrisoare de înaintare - Formular 8

9. Declaraţie privind încadrarea intreprinderii în categoria intrepr inderilor mici şi mijlocii – Formular 9



Formular nr. 1

OPERATOR ECONOMIC
____________________

(denumirea/numele)

DECLARA ŢIE 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 in situaţia prevazută 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 fostcondamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de
bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt completeşi corecte în fiecare detaliuşi 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,
_________________

(semnatura autorizată)



Formular nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
_____________________

(denumirea/numele)

DECLARA ŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. …………………………., în calitate de ofertant la procedura
de “……………………” pentru achizitia de
produse …………………………………………………………………………….. la data de ...............................,
organizată de …………………………………… …………………….,

declar pe proprie răspundere că:
a) nusuntîn staredefaliment caurmareahotărârii pronunţatedejudecătorul sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelorşi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele

componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau înţara în
care este stabilit;

c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale față de beneficiari;
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 prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul

demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificareşi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt completeşi corecte în fiecare detaliuşi înteleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de
care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată )



Formular nr. 3

CERTIFICAT
de participare la licita ţie 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 adevărateşi complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele:
1. am cititşi 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 neadevărateşi/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 adevărateşi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data
........................

Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)



Formular nr. 4

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu

modificările şi completările ulterioare

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..............................................., declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 691 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, aprobată cu modificările şi completările
ulterioare.

2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt completeşi corecte în fiecare detaliuşi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi
resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritarii contractante .................................................. cu privire la orice
aspect legat de activitatea noastră.

4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .................................................

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

Operator economic,
_________________

(semnatura autorizată)



Formular nr. 5

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

INFORMA ŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefonşi persoană de contact:

Persoana de contact:
Telefon:
Fax:
E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul constatator
conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care
se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
8. Principala piaţă a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Anul
Cifra de afaceri anuală

(la 31 dec.)
lei

Cifra de afaceri anuală
(la 31 dec.)

echivalent euro
2012
2013
2014
Media anuală :

Ofertant,
. . . . . . . . . .
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(numeleşi prenumele)
(se semnează cu semnătură electronică)



Formular nr. 6
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARA ŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRETARI DE SERVICII

ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..........................................................(denumirea/numeleşi
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 completeşi corecte în fiecare detaliuşi 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 tehnicşi financiar în legătură cu activitatea noastră.

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



Anexă la formularul nr. 6

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

(semnatură 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 începereşi de finalizare a contractului.

Nr.
crt.

Obiect
contract

CPV Denumirea/numele
beneficiarului/

clientului
Adresa

Calitatea
furnizoru

lui*)

Preţul total al
contractului

Procent
îndeplinit de
furnizor (%)

Perioada de
derulare a

contractului
**)

1 2 3 4 5 6 8

1

2

.....



Formular nr. 7
....................................................
(denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR DE OFERT Ă

Către .......................................................................................................
(denumirea autorităţii contractanteşi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai
ofertantului ..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim
ca, în conformitate cu prevederileşi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm/să
închiriem cu opţiune de cumpărare/ să închiriem fără opţiune de cumpărare /să furnizăm în sistem leasing cu
opţiune de cumpărare/să furnizăm în sistem leasing fără opţiune de cumpărare (se elimină opţiunile
neaplicabile) ............................................................. (denumirea produselor) pentru suma
de .................................................... platibilă după recepţia produselor, (suma în litereşi în cifre, precumşi
moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale(se elimină opţiunile neaplicabile), la care se adaugă TVA în
valoare de ....................................................... (suma în litereşi în cifre, precumşi moneda)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în graficul
de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în litereşi
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 înţelesşi 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”/”alt ă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheiereaşi 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, prenumeşi semnătură),

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)



Anexă la formularul de ofertă

OFERTĂ DE PRET LA DATA DE __________________________________

Nr.
crt. Cod CPV Denumire serviciu UM Cant.

Pret unitar
fara TVA

( Ron )

Valoare fara
TVA

( Ron )

Data ……………/…………/………………….

……………………………………….(numeleşi prenumele), în calitate de ……………………….(funcţia),
legal autorizat să semnez oferta pentruşi în numele ……………………………… (denumirea/numele
ofertantului)

………………………..(semnătura)



Formular nr. 8

OFERTANTUL
.....................................................................
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,
_________________________

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ____________ din ___________ publicată în Sistemul

electronic de achizitii publice, prin care suntem invitaţi să prezentăm oferta în scopul atribuirii contractului

_____________________________________________________________

noi .................................................................................................................... vă transmitem alăturat

următoarele:

1. Documentul ..........................................................................................privind garantia (tipul, seria/ numărul,

emitentul) pentru participare, în cuantumulşi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru

elaborareaşi prezentarea ofertei;

2. Imputernicire pentru semnatarul ofertei;

3. Declaraia privind calitatea de participant la procedură;

4. Dovada că ofertantul/ofertanţii reprezintă o întreprindere mică sau mijlocie (pentru ofertanţii care vor

depune garanţia de participare în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind

stimularea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare) .

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoareşi vă satisface cerințele.

Data completării .............................
Cu stima,

Ofertant,
.....................................

(semnătura autorizată)



Formular nr. 9

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

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*

Exerciţiul financiar de referinta**

Numărul mediu anual de salariaţi
Cifra de afaceri anuala neta(mii

lei/mii euro)
Active totale

(mii lei/mii euro)

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

Semnatura ......................................................................................................
(numeleşi funcţia semnatarului, autorizat sa reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere ca datele din aceasta declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
Data întocmirii ...........................
Semnatura .................................

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

* Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din legea 346/2004.
**Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuala netaşi 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 anuala netaşi activele totale se determinaşi se declara pe propria răspundere.


