OPERATOR ECONOMIC
....................................

Inregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. .......... / ..............................

(denumirea/numele)

Nr. ………./……………………….

SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI

Către ,
……………………………………………….
Ca urmare a
invitaţiei
de
participare
nr.
..............
din
..................../(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii de Achizitie Directa pentru
atribuirea
contractului.....................................................................................................................
................................................................/(denumirea contractului de achiziţie publica
si cod CPV) noi ............./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat
urmatoarele:
- Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, oferta in original
- documentele care însoţesc oferta: Imputernicire si copie dupa C.I. a persoanei
imputernicite sa semneze oferta si tóate documéntele din cadrul procedurii de
achizitie si sa participe la sedinta de deschidere
- Declaratie privind incadrarea in categoría IMM
- Acordul de asociere (daca este cazul)
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ............
Cu stima,
Operator economict,
................
(semnatura autorizata)

Formularul 2

ÎMPUTERNICIRE
Subsemnatul ……………….(numele şi prenumele), posesor al actului de identitate
……………(tipul actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data
de …………………, în calitate de …………………(funcţia), reprezentant legal al
…………………….(denumirea/numele candidatului/ofertantului), împuternicesc persoanele
de mai jos să semneze documentele ofertei privind procedura de atribuire a contractului:
..............................,
Domnul/Doamna ………………(numele), act de identitate ……………(tipul actului) seria
……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod
numeric personal ……………………………;
1) …………………
(se înscriu toate persoanele împuternicite să semneze documentele candidaturii/ofertei)
In indeplinirea mandatului său, persoana/persoanele imputernicita/e va/vor avea următoarele
drepturi si obligatii:
Să semneze toate actele si documentele care emană de la subscrisa in legătură cu
participarea la prezenta procedură;
Să participe in numele subscrisei la procedură si să semneze toate documentele
rezultate pe parcursul si/sau in urma desfăsurării procedurii.
Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare in timpul
desfăsurării procedurii.
Să depună in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură.
Notă: Împuternicirea va fi însotită de o copie după actul de identitate al persoanei
împuternicite.
Înteleg că în cazul în care această Declaratie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul în declaraii si sunt de acord cu orice
decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea
contractelor de achizitie publica.

Ofertant,
................ …………………(numele operatorului economic)
………………..……......................... (numele reprezentantului legal şi semnătura)

Specimenul de semnatura al persoanei imputernicite:

Formularul 4
DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
Anexa 1
I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii:
Adresa sediului social:
Cod unic de înregistrare:
Numele şi funcţia:
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)
II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
□ Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără
anexa nr. 2.
□ Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor
calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la
declaraţie
□ Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)
Exerciţiul financiar de referinţă *2)
Numărul mediu anual de salariaţi
Cifra de afaceri anuală netă
Active totale
(mii lei/mii euro)
(mii lei/mii euro)
Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul
financiar anterior, datele financiare au
înregistrat modificări care determină încadrarea
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv
microîntreprindere, categorie (respectiv
microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie
sau mare).

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

Numele persoanei autorizate să reprezinte întreprinderea
Semnătura ________________
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu
realitatea.
Data întocmirii.....................(ziua, luna anul).
Semnătura __________________
_______________________________________________
*1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 pentru
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările
ulterioare.
*2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi
activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar (anul 2006) raportate în
situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou
înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi
activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

Anexa 2 (acolo unde este cazul)
(referinţele din această anexă sunt în legătură cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,
care este necesară pentru completarea anexei).

CALCULUL
pentru întreprinderile partenere sau legate
Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră
(precum şi orice fişe adiţionale);
- secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere
(precum şi orice fişe adiţionale).
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
Perioada de referinţă
Numărul mediu anual de
salariaţi

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

Total active
(mii lei / mii euro)

1. Datele*1) întreprinderii
solicitante sau din
situaţiile financiare
anuale consolidate (se
vor introduce datele din
tabelul B1 din secţiunea
B*2))
2. Datele cumulate*1) în
mod proporţional ale
tuturor întreprinderilor
partenere, dacă este
cazul (se vor introduce
datele din secţiunea A)
3. Datele cumulate ale
tuturor întreprinderilor
legate*1) (dacă există) dacă nu au fost deja
incluse prin consolidare
la pct. 1 din acest tabel
(se vor introduce datele
din tabelul B2 din
secţiunea B)
TOTAL

*1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi
activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare
anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu
privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se
determină şi se declară pe propria răspundere.
*2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe
baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe
baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare
anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate
pentru a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1.
Notă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la
procedura de atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi, lideri de asociaţie sau asociaţi, numai în
cazul în care doresc să beneficieze de prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi
completările ulterioare. (referitoare la garanţia de participare, garanţia de bună execuţie şi

cifra de afaceri). Dacă nu se doreşte să se beneficieze de aceasta, se va bifa mai jos şi se
va completa:
□ N/A – nu este cazul.
Data completării …..................(ziua, luna anul).
Ofertant / Lider de asociaţie,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

Formular A

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute
la art. 180 din OUG nr. 34/2006

Subsemnatul(a) …........................…………….(numele şi prenumele), reprezentant
legal
al …………………......…….. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art.
180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, 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(a) 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.

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

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

Formular B
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului
economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de
.........................
[
se
menţionează
procedura]
pentru
achizitia
de
........................................................................... [se inserează, denumirea seviciului şi codul
CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................
[se inserează numele autorităţii contractante],
declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei hotărâri pronunţate de judecătorul-sindic;
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România şi/sau în ţara de domiciliu, până la data
solicitată.................;
c^1) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii
beneficiarilor;
d)

nu am fost condamnat, în ultimii 3 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) informaţiile pe care le prezint sunt adevărate şi voi prezenta orice informaţii pe care le va
solicita autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi
selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

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

Formular C
Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE

privind evitarea conflictului de interese
1. Subsemnatul ................................................................................ reprezentant imputernicit
al
.........................................................................................
(denumirea
operatorului
economic), declar pe propria raspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor
aplicate
faptei
de
fals
în
acte
publice,
ca,
la
procedura.................................................................... (se mentioneaza procedura), aplicata
pentru incheierea acordului-cadru de furnizare avand ca obiect ........................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de............ (zi/luna/an), organizata de
...................................................................... (denumirea autoritatii contractante),

A. nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 691 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, introdus
prin art. I, pct. 21 din OUG nr. 76/2010, respectiv nu am membri in cadrul consiliului
de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu am 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) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce
detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, respectiv: Director general –
Constantin Emil Ursu; Director adjunct – Dl. Mares Ioan, Dna Doina Creanga ; Contabil sef –
Asica Leizeriuc; Jurist – Aftanasie Tironeac; Comisie evaluare – Sandu Dana, Ostafi Daniela,
Gubernicu Mihaela
B. de asemenea nu mă încadrez în niciuna din situaţiile prevăzute de articolele 90 şi 93 din
Legea 161/2003, cu toate modificările şi completările ulterioare.
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.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum
răspunderea exclusivă.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de __________________________
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării …..................(ziua, luna anul).
Operator economic,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

Formular D
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

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 comune, 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,

Formularul E
Operator economic
.........................................................

DECLARAŢIE PRIVIND INDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE PLATA
CATRE BUGETUL DE STAT SI BUGETUL LOCAL

Subsemnatul ………………………. – reprezentant legal al ofertantului …………………….. cu sediul social in
........................................................., cu datele de identificare J ......../.........../................ ; RO
......................, avand calitatea de ofertant in cadrul Achizitiei Directe
organizate de
………………………………………………………….. in temeiul Art. 19 din OUG 34/2006 si Ordin ANRMAP
313/2011
,
in
vederea
atribuirii
Contractului
de
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………,
cod
CPV
…………………………………………… (Rev2), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că la data depunerii ofertei nu avem
datorii restante catre bugetul consolidat al statului si catre bugetul local.

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.

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

Reprezentant legal

___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular F
OPERATOR ECONOMIC
……………………………

DECLARATIE REFERITOARE LA PERSONALUL CU RESPONSABILITATI
MAJORE IN 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 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.
2011

2012

2013

Personal angajat
Din care personal de
conducere
Responsabil contract

Nume Prenume
Dl/Dna

Propriu/Cooptat

Specializare

Sef Santier
Responsabil Tehnic cu
Executia – Atestat
domeniul CCIA
Responsabil cu controlul
calitatii lucrarilor de
constructii si a produselor
de constructii
Anexez la declaraţie CV-urile personalului nominalizat si atestarile profesionale ale acestuia

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

Formular G
CURRICULUM VITAE

Poziţia propusa în contract:…………………………………………………………….
Nume de familie:
Prenume:
Data nasterii:
Nationalitate:
Stare civila:
Studii:
Institutia
Grade sau Diplome obtinute:
[ Data de la – pana la
]

Limbi straine: indicati competenta pe o scara de la 1 la 5 ( 1- excelent, 5satisfacator)
Limba

Citit

Vorbit

Scris

Membru în asociatii profesionale: (daca este cazul)
Alte aptitudini: (exemplu, calculator etc)
Functia actuala:
Experienta în firma (ani):
Calificari cheie: (Relevante pentru proiect)
Experienta specifica în regiune:
Tara
Data: de la – pana la

Experienta profesionala (se vor mentiona şi proiectele elaborate,
implementate, monitorizate, expertizate sau evaluate în coloana “Descriere”)
Data de
Loc
Compania
Functia
Denumirea şi descrierea
la –
activităţii
pana la
Alte informatii relevante (de exemplu publicatii, participare la seminarii şi
referinte)
Intocmit:

Autorizat de ofertant:

Nume/Prenume

Nume/Prenume

Semnatura/Data

Semnatura/Data

Formular H
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

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

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

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

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

în legatură cu activitatea noastra.

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

Anexa la FORMULARUL H

LISTA
cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice
Nr.crt.

Denumire
echipament

U.M.

Cantitate

Certificari
privind
indeplinirea
conditiilor legale
de functionare

Forma de deţinere
Propriu

1.
2.
…

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

În chirie

Al asociatului /
subcontractantului /
tertului sustinator

Formular I
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

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

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................................,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi 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 autoritaţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

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

Anexa formular I

Nr.
crt.

Denumire subcontractant

Partea/părţile din
contract ce urmează a fi
subcontractante

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată

Acord subcontractor cu
specimen de semnatură

OFERTANTUL
___________________
(denumirea/numele)

FORMULAR N

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI SPECIFICE IN DOMENIUL MUNCII ,
MEDIULUI si LEGISLATIEI FISCALE

Subsemnat(ul)/a ……………………………….. …… reprezentant legal al
………………………………………………., participant la licitaţia pentru execuţia: (obiectivul
de investiţie)………………………………………………………………..

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de
fals în declaraţii, ca la intocmirea ofertei s-a tinut cont de obligatiile privind conditiile de
munca si protectia muncii conform cu legislatia specifica in vigoare, de asemenea
declaram ca in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare sa asiguram pe
toată durata de execuţie a obiectivului de investiţie, conform graficului fizic şi valoric,
respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la munca si conditiile de munca, mediu si
fiscala.

Data completării ………….

Operator economic
……………………………
(Semnătura autorizată)

OFERTANTUL __________________ (denumirea/numele)

Formular O

FORMULAR DE OFERTĂ
Către …………………………………
1.Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________ (denumirea/numele ofertantului) , ne
oferim că, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată, să executăm _______________________________(denumirea lucrării)
pentru suma de _________________________(suma în litere şi în cifre) (lei / euro ) la
care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ______________________ lei ,
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)luni calendaristice .
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de
_____________zile(durata în litere şi în 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, perioada de garantie acordata lucrarii este de
_____(ani) de la data semnarii PV de receptie la terminarea lucrarii.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă,
împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că: |_| nu depunem oferta alternativă.
|_| depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un
formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"
6. 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.
7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau
orice altă ofertă pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
_____________ (semnătura), în calitate de _____________________, legal
autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele ____________________________
(denumirea/numele operator economic).

