SECTIUNEA IV – FORMULARE

Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de
evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei
secţiuni, completate în mod corespunzător, stampilate şi semnate de persoanele autorizate.

Formular. nr. 1
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul_____________________________________________________, reprezentant
împuternicit al ___________________________________________________________________,
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.
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

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/ 2006

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:
a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic
b) ---c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contributiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consilidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România/ în ţata in care sunt stabilit;
c1) în ultimii 2 ani, mi-am indeplinit corespunzator obligatiile contractuale, neexistand situatii care au
produs sau ar putea sa produca, din motive imputabile mie, 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 informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
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.

Data completării ____________

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

Formular nr. 3
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,
........................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)

Data

Operator Economic
..........................
(denumirea)

FORMULAR NR. 4

DECLARATIE

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 - INFORMAŢII GENERALE
Operator economic
..................................
(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 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

1..............
2.............
3..............
Media anuală :

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

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)
echivalent euro

Formular nr.6 - Declaraţie privind lista principalelor lucrari din ultimii 5 ani, calculati pana la
data limita de depunere a ofertei

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
DIN ULTIMII 5 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 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.
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)

Anexa la formularul nr. 6 privind lista principalelor lucrări din ultimii 5 ani, calculati pana la
data limita de depunere a ofertei

Nr
crt

Obiect
contract

Codul
CPV

Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
executantului*)

Preţ
contract

Procent Perioadă
îndeplinit derulare
de
contract**)
ofertant
(%)

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 lucrărilor.

(semnătura autorizată )

Formular nr. 7
– Model curriculum vitaeCURRICULUM VITAE
Postul propus in contract:
1.
2.
3.
4.
5.

Prenume:
Nume:
Data si locul naşterii:
Naţionalitate:
Stare civila:
Adresa (tel./fax/e-mail):
6.
Educaţie:
Instituţie:
Data:
De la (luna/an)
Pana la (luna/an)
Diploma:
7.
Limbi străine
(Pe o scara de la 1 la 5, 5 este cel mai bun nivel):
Limba
Nivel
Citit
Vorbit

Scris

8.
Membru al unor asociaţii profesionale:
9.
Alte calificări (ex. computer etc.):
10.
Poziţia prezenta:
11.
Ani de experienţa:
12.
Calificări cheie:
13.
Experienţa profesionala:
Data: de la (luna/an) la
(luna/an)
Locul
Compania/organizaţia
Postul
Descrierea postului
14.
Altele:
14.a. Lucrări publicate si seminarii:
14.b. Recomandări:

Data completării...............................
Semnătura în original a persoanei________________________

FORMULARUL NR. 8

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul, _____________________________________ declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură a ofertantului ___________________________________ şi sub
sancţiunile apricate faptei de fals în acte publice, că sunt angajat al _______________________
______________________________________________________ofertantului conform contract de
muncă nr._____________ din data _____________________/ sunt colaborator al ofertantului conform
contractului de colaborare nr._________ din data _________________.
Sunt de acord să particip în procedura de ofertare pentru atribuirea contractului de lucrari
___________________________________________________________________________.
Declar că sunt dispus şi doresc să lucrez pe postul pentru care CV-ul meu a fost inclus in oferta, în
eventualitatea că această ofertă este câştigătoare.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Numele şi prenumele
Semnătura
Data

Se va completa de către personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului.

Atenţie! Declaraţiile de disponibilitate se vor prezenta în original, vor fi semnate de persoana
în cauză şi contrasemnate de reprezentantul ofertantului.

Operator economic,
__________________
(semnătura autorizată)

Formular nr. 9 – 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. 9 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

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

În chirie1

Formular nr. 10
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA CU SUBCONTRACTANŢII ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/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 de mai jos sunt reale.

Nr.
crt

Denumire /nume
subcontractant

Datele de recunoaştere
ale subcontractanţilor

Specializarea

Partea/părţile din
contract ce urmează a
fi subcontractate

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si
înţeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării
declaraţiilor, situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declarate.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice
sa
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
.......................................................................... (denumirea si adresa autorităţii contractante) cu privire
la orice aspect tehnic si financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta
declaraţie
este
valabila
până
la
data
de
……………………………………………………......
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Operator economic
(semnătură autorizată)

Formular nr. 11
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

La
procedura
de
achiziţie
publică
nr.
……..…/…….…..
„.............................................” (denumire autoritate contractantă) pentru lucrarea

organizata

de

“_______________________________________________________________”.
(denumire contract)
1.Acest acord este încheiat între:
S.C.
_______________
cu
sediul
în
_______________________________, reprezentată prin __________________ administrator,
(adresa,tel.,fax)
denumită în cele ce urmează contractant general
şi
S.C.
_______________
cu
sediul
în
_______________________________, reprezentată prin____________________administrator,
(adresa,tel.,fax)
denumită în cele ce urmează subcontractant.
2. Serviciile ce fac obiectul prezentului acord sunt: _____________________
3. Valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului acord este conform ofertei prezentate de
subcontractant si reprezintă __________________% din total contract de achiziţie.
4. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi
responsabilităţi pe care contractantul general le are faţă de investitor conform contractului.

CONTRACTANT GENERAL

SUBCONTRACTANT

..................................
(semnătură autorizată)

..................................
(semnătură autorizată)

Formular. nr. 20

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 :____________
(semnătura autorizata)

Ofertant,……....………………………..

Formular nr. 20 – FORMULAR DE OFERTĂ
.........................................
(denumire/oferte ofertant)
OFERTĂ FINANCIARA
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 executăm
............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (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 ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul) 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)

Anexa nr. 1- ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI
.....................................................
(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI

1
2

3
4

5

6

7
8
9
10

Valoarea maximă a lucrărilor executate de
subcontractant (% din preţul total ofertat)
Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub
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)
Termenul pentru emiterea ordinului de începere a
lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data
semnării contractului)
Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare
şi la termenul final de execuţie (% din valoarea care
trebuia să fie realizată)
Limita maximă a penalizărilor
(% din preţul total ofertat)
Limita minimă a asigurărilor
(% din preţul total ofertat)
Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)
Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată
lunare (garanţii, avansuri )
.....................................................
(semnătura autorizată)
L.S.

FORMULARUL NR. F1

OBIECTIV
………………….
(denumirea)

PROIECTANT
………………………..
(denumirea)
DEVIZ GENERAL /CENTRALIZATORUL
CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Nr.
Nr. Cap./subcap. Denumirea capitolelor de cheltuieli
Crt deviz
.
general
0
1.

1
1.2

Valoarea
Din care C+M
cheltuielilor/obiec
t, exclusiv TVA
lei
lei
euro∗
euro∗

2
3
4
Amenajarea terenului
1.1. ……………………………………
2. 1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi
aducerea la starea iniţială
2.1. ………………………………………...
3. 2
Realizarea utilităţilor necesare obiectivului
3.1. ………………………………………...
4. 3.1
Studii de teren
4.1. ………………………………………..
5. 3.3
Proiectare din care:
3.3.1. Proiect tehnic
3.3.2. Detalii de execuţie
3.3.3. Documentaţia de autorizare a
construcţiilor + taxe (avize, acorduri,
autorizatii)
3.3.4. Verificarea proiectului
6. 4
Investiţia de bază
6.1. Obiect 01 ……………………………
7. 5.1
Organizare de şantier
7.1. ………………………………………..
……
……..
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :
lei
euro∗
Taxa pe valoarea adăugată
…….. lei
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):
…….. lei
∗) Cursul de referinţă = ……….. lei/euro, din data de ………..

OFERTANT
………………………………….
(semnătură autorizată)

5

6

……
…….
lei
euro∗
…….. lei
…….. lei

PROIECTANT
………………………………
(semnătură autorizată)

PRECIZARE :
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2, având în vedere respectarea
structurii aprobate pentru devizul general ; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât

proiectarea cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării
coloanelor 0-2 revine ofertantului.
Preţul global al fiecărei obiectiv de lucrări cuprinde totalitatea preţurilor articolelor de lucrări necesare
realizării obiectivului de lucrări respective la “cheie” conform cerintelor din Caietul de sarcini si
standardelor si normativelor in vigoare (procurare, transport, manipulare, execuţie, montare, testare,
punere în funcţiune inclusiv probe tehnologice, aducerea terenului la forma iniţială, sistematizarea şi
amenajarea incintelor, lucrări de protecţie a mediului şi refacerea cadrului natural, remedieri în
perioada de garanţie şi orice alte cheltuieli cuprinse în categoria de lucrări respectivă până la recepţia
finală).

FORMULARUL NR. F2

OBIECTIV
………………….
(denumirea)

PROIECTANT
………………………..
(denumirea)

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiect

Nr. Nr. Cap./
Crt. subcap.
deviz pe
obiect
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
….

1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
……

…
….

II
……

…
….
….
….

III
……
……
……

Cheltuieli pe categoria de lucrări

2
Lucrări de construcţii
Terasamente
Construcţii
Izolaţii
Instalaţii electrice
Instalaţii sanitare
Instalaţii de încălzire
Instalaţii de alimentare cu gaze naturale
Instalaţii de comunicaţii
…………………………………………………
Total I
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice
…………………………………………………
Total II
Procurare
Utilaje şi echipamente tehnologice
Utilaje şi echipamente de transport
Dotări
Total III
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :
Taxa pe valoarea adăugată
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

∗)

Valoarea, exclusiv
TVA
lei
3

……
lei
……
lei
……
lei

euro∗
4

…….
euro∗
…….
euro∗
…….
euro∗

Cursul de referinţă = ……….. lei/euro, din data de ………..

OFERTANT
………………………………….
(semnătură autorizată)
PRECIZARE :

PROIECTANT
………………………………
(semnătură autorizată)

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2, având în vedere respectarea
structurii aprobate pentru devizul general ; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât
proiectarea cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării
coloanelor 0-2 revine ofertantului.
Preţul global al fiecărei obiectiv de lucrări cuprinde totalitatea preţurilor articolelor de lucrări necesare
realizării obiectivului de lucrări respective la “cheie” conform cerintelor din Caietul de sarcini si
standardelor si normativelor in vigoare (procurare, transport, manipulare, execuţie, montare, testare,
punere în funcţiune inclusiv probe tehnologice, aducerea terenului la forma iniţială, sistematizarea şi
amenajarea incintelor, lucrări de protecţie a mediului şi refacerea cadrului natural, remedieri în
perioada de garanţie şi orice alte cheltuieli cuprinse în categoria de lucrări respectivă până la recepţia
finală).

FORMULARUL NR. F3
OBIECTIV
………………….
(denumirea)

PROIECTANT
………………………..
(denumirea)

LISTA CHELTUIELILOR
Cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări
Obiectul …………………………………………………
Categoria de lucrări ……………………………………
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea :
I – Cantitate
II – Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ………………………………
Total a) + b) + c) + d)
- lei Nr. Capitol de lucrări
U.M I II
M
m
U
t
Crt
.
Materiale
Manoperă
Utilaj
Transport
(3 x 4b)
(3 x 4c)
(3 x 4d)
.
(3 x 4a)
SECŢIUNE TEHNICĂ
SECŢIUNE FINANCIARĂ
0
1
2
3 4
5
6
7
8
1
Capitol de lucrare
1.1. Subcapitol
1.2. Subcapitol
………………….
2

Capitol de lucrare
1.3. Subcapitol
1.4. Subcapitol
………………….

….

…………………
…….
Cheltuieli directe

M

m

U

Total
(3 x 4)
9

t

T

Alte cheltuieli directe :
- CAS
- Somaj
- Fond de risc
- Alte cheltuieli conform
prevederilor legale,
nominalizate:
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
Cheltuieli indirecte = T0 X %
Profit = (T0 + I0) X %
TOTAL GENERAL :

OFERTANT
………………………………….
(semnătură autorizată)

T0
I0
P0
V0 =
T0 + I0
+P0
PROIECTANT
………………………………
(semnătură autorizată)

PRECIZARE :
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2, având în vedere respectarea
structurii aprobate pentru devizul general ; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât
proiectarea cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării
coloanelor 0-2 revine ofertantului.
Preţul global al fiecărei obiectiv de lucrări cuprinde totalitatea preţurilor articolelor de lucrări necesare
realizării obiectivului de lucrări respective la “cheie” conform cerintelor din Caietul de sarcini si
standardelor si normativelor in vigoare (procurare, transport, manipulare, execuţie, montare, testare,
punere în funcţiune inclusiv probe tehnologice, aducerea terenului la forma iniţială, sistematizarea şi
amenajarea incintelor, lucrări de protecţie a mediului şi refacerea cadrului natural, remedieri în
perioada de garanţie şi orice alte cheltuieli cuprinse în categoria de lucrări respectivă până la recepţia
finală).

FORMULAR NR. C6

LISTA CHELTUIELILOR
CUPRINZÂND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE1

Nr
Denumirea
U.M
crt resursei materiale

Consumurile Preţul unitar
cuprinse în (exclusiv
ofertă
T.V.A.)
-mii lei-

Valoarea
Furnizorul
(exclusiv T.V.A )
( mii lei )
(col.3x col.4)

Greutatea
(tone)

0
1
1. ……………….
2. ……………….
… ……………….

2
…..
….
….

3
…………..
………….
…………..

-

TOTAL

∑

4
5
…………… ……………..
…………… …………….
………….
…………….

M

-

6
………
………
……..

-

7
………
………
………

-

mii lei :
euro :

OFERTANT,
( semnătura autorizată )

1

Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru îndeplinirea întregului
contract;

FORMULARUL NR. C7

LISTA CHELTUIELILOR
CUPRINZÂND CONSUMURILE CU MÂNA DE LUCRU 1

Denumirea
meseriei

Consumuri
( ore / om ) cu
manopera directă

Tariful mediu
- lei / oră -

Valoarea
(exclusiv T.V.A.)
– mii lei –

Procent 2

-

( col. 2 x col. 3 )

1
…………….
…………….
……………
TOTAL

∑

2
……………………
……………………
……………………
.
m

3
……………..
……………..
……………..

………

……….

4
……………………..
……………………..
…………………….

5
……………..
………………
………………

mii lei : …….
euro :……..

………..

OFERTANT
( semnătura autorizată )
1

Lista se întocmeşte pentru consumurile cu mâna de lucru necesare pentru îndeplinirea întregului
contract;
2
Reprezintă renumeraţia aferentă mâinii de lucru formată din cetăţeni români , calculată ca o cotă
procentuală din valoarea totală a consumurilor de mână de lucru .

FORMULARUL NR. C8

LISTA CHELTUIELILOR
CUPRINZÂND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCŢIONARE A
UTILAJELOR DE CONSTRUCŢII 1

Denumirea
utilajului de

Consumurile
- ore de funcţionare

Tariful orar
-lei/oră de funcţionare-

Valoarea

construcţii

-

( exclusiv T.V.A )
– mii lei –

1
……………….
……………….
TOTAL

∑

U:

2
……………………
……………………
…………..

3
………………………
………………………

( col. 2 x col. 3 )
4
………………………..
………………………..
mii lei : …………
euro : …………..

OFERTANT ,
( semnătura autorizată )

1

Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore de funcţionare a utilajelor necesare pentru îndeplinirea
întregului contract;

FORMULARUL NR. C9

LISTA
CUPRINZÂND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE 1

Nr Tipul de
Crt transport
T.V.A )

Elementele rezultate din analiza
lucrărilor ce urmează să fie executate
----------------------------------------------

Tariful
unitar

Valoarea
( exclusiv

- lei/t x km-

- mii

5

6

lei –
tone
transportate
2

0
1
1. Transport auto
(total), din care ,
pe categorii :
1.1. ………….
1.2. ………….
2.Transport pe cale
ferată (total), din care,
pe categorii :
2.1. …………..
2.2. ……….….
3. Alte transporturi (total)
TOTAL ∑ t :
…………….

km
parcurşi
3

ore de
funcţionare
4

mii lei :
euro :

………………

OFERTANT
( semnătura autorizată )

1

Lista se întocmeşte pentru consumurile privind transporturile necesare pentru îndeplinirea întregului
contract;

Formular nr. 13- Angajament Terţ susţinător financiar
..........................
denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător
financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în
mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru
îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei
prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea
contractantă.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor
care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia
.......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de
.................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară
pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că
înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate
de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi
pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit
susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil,
la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de
autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar
putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem
să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor
prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din
susţinerea
financiară
acordată
..............................................................
(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completării,

Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)

Formular nr. 15 - ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de
operatori economici
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnica si profesională
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către, ..............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de
achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la
.......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi
irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate
resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate

de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între
ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia
celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de
................................................ ............................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la
termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să
răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate
de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de
achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a
primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să
renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea
contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la
neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor
asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor
prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din
OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în
mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională
acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori
economici).
Data completării,
...........................

Terţ susţinător,
.....................
(semnătură autorizat

Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional
Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea)
Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător
tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele
tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie
publică............................................................. sunt reale.
Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de
necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca
obiect..........................................................( obiectul contractului).
LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi
efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
Nr.
crt

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

Cantitate
U.M.

Forma de deţinere
Proprietate

În chirie

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi
profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,

Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)

Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional
Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea)
Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si
profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor
de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie
publică.................................................... sunt reale.
LISTA
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv
alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
Anul 1
Personal angajat
Din care personal de
conducere

Anul 2

Anul 3

Personal efectiv alocat
pentru îndeplinirea
contractului
Din care personal de
conducere efectiv alocat
pentru îndeplinirea
contractului
Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va
fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară,
capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere 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.
Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi
profesională
oferită
..............................................
....................................(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completării,

Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)

Formular nr. 12

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.
1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si………………………………………………………
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie
publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se
va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul
acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
___________________

ASOCIAT 2,
___________________
ASOCIAT ..............
Notă!: Prezentul act de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Formular nr. 16 - Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare conform
art. 11 din HG 925/2006
Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARAŢIE*
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea
operatorului economic), în calitate de:
- ofertant unic (cu ofertă individuală)
- ofertant asociat (cu ofertă comună)
la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării),
codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................
zi/luna/an),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost
solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :
Situaţia personală
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Situaţia economico-financiară
Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Standarde de asigurare a calităţii
Standarde de protecţie a mediului.
(se bifează după caz)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa
acesteia 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 potrivit
prevederilor legale.
Data completării

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

*NOTĂ: nu este aplicabilă în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la
procedura de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere.

ANEXA la declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea
operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de
îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea
contractantă:
A Situaţia personală:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
C Situaţia economico-financiară:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
E Standarde de asigurare a calităţii:
•....................................
•………………………
•………………………

•……………………….
F Standarde de protecţie a mediului:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea.
Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea
cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.
Data completării

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

FORMULAR NR. 17
EMITENT..............
(denumirea).............
SCRISOARE DE GARANŢIE DE PARTICIPARE
cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Către ............ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă).....................

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ............ (denumirea contractului de achiziţie
publică)..............., noi ....(denumirea emitentului)....., având sediul înregistrat la ....... (adresa
emitentului)........., ne obligăm faţă de .....(denumirea autorităţii contractante) ............................. să
plătim suma de .........(în litere şi în cifre)................

Autoritatea Contractantă ..........(denumirea autorităţii contractante)........ are dreptul de a reţine
garanţia pentru participare, ofertantul ........ (denumirea ofertantului)........
pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urma se află în oricare dintre urmatoarele
situaţii:
1) işi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
2) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de
valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;
3) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru
în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________.
Prezenta garanţie este irevocabilă.
Parafată de emitent _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(numele si semnătura persoanei autorizate)

Formular nr. 18 –– Model SOLICITARE DE CLARIFICĂRI către Autoritatea contractantă

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,
_________________________________
(denumire autoritate contractanta)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ 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 nr. 19
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)

Formular nr. 14 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
salariaţi

mediu

anual

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

Active totale
(mii lei/mii euro)

Important:
[] Nu
Precizaţi daca, fata de exerciţiul
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 .................................

