SECTIUNEA III

MODELE DE FORMULARE
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Formularul nr. 1
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE 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 mă aflu în niciuna din situaţiile prevăzute
mai jos:
a) este în stare de faliment sau lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile
sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui angajament cu creditorii, sau este într-o situaţie
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situaţiile menţionate la lit.a) de mai sus;
c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat în conformitate cu prevederile legale în vigoare în
România sau în ţara în care este stabilit;
d) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit, sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive
imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii
beneficiarilor contractelor respective, indiferent de natura finanţării acestor contracte;
e) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a
adus atingere eticii profesionale, sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
f) în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru frauda şi/sau pentru spălare de bani.
g) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către beneficiar, în legătură cu situaţia
proprie aferentă cazurilor menţionate mai sus.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că beneficiarul 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)
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OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele
Formularul nr. 2

CERTIFICAT
DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA

I. Subsemnatul/Subsemnatii, ........................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai .............................................,
intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie organizata de ........................................, in calitate
de achizitor, cu nr. .................................... din data de ...............................,
certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele .........................................., urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie in conditiile in care cele declarate se
dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare,
inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat
ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie
sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista
consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste
preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau
intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei
proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea,
cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul
oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul
certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Data completarii.....................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Operator economic
____________________
(denumirea / numele)
Formularul nr. 3
DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziţie ............... (se menţionează procedura), având ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau
lucrării şi codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizată de ....................... (denumirea achizitorului), particip şi
depun oferta:
[ ] în nume propriu;
[ ] ca asociat în cadrul asociatiei ..............................;
[ ] ca subcontractant al .........................................;
(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.
(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitorul dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la
orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie sau, în cazul în care vom fi
desemnaţi castigatori, pe parcursul derulării contractului de achiziţie.
4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca achizitorul
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc
oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................ (denumirea şi adresa achizitorului) cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră.

Data completarii.....................

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
4

Operator economic
____________________
(denumirea / numele)
Formularul nr. 4

INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax: /E-mail:
5.Cont bancar _________________________________
6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
7. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
______________________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuala
Cifra de afaceri anuala
Anul la 31 decembrie
la 31 decembrie
(mii lei)
(echivalent euro)
______________________________________________________________________________
1.
______________________________________________________________________________
2.
______________________________________________________________________________
3.
______________________________________________________________________________
Media anuala:
______________________________________________________________________________
Notă: Echivalenţa Leu – Euro se calculează potrivit cursului mediu comunicat de B.N.R. şi
valabil pentru fiecare din anii menţionaţi mai sus.
Data completarii.....................
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
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Operator economic
____________________
(denumirea / numele)
Formularul nr. 5

Declaratie privind lipsa conflictului de
interese in cadrul procedurii de achizitie
Procedura de atribuire a contractului , ................................. invitatie/anunt de participare [introduceti nr.
Invitatiei/anuntului de participare]
Subsemnatul ............. (nume, prenume), reprezentant imputernicit al ……………… (denumirea
operatorului economic), cu sediul in ………………… (adresa operatorului economic), in calitate
de ofertant la procedura pentru atribuirea de catre beneficiarul privat a contractului de ..............avand ca
obiect ………………….,
declar pe propria raspundere ca societatea pe care o reprezint, sub sanctiunea excluderii din procedura si
sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice asa cum este prevazut la art 326 din Legea
nr.286/2009 privind Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca in calitate de participant la
aceasta procedura nu ma aflu in niciuna dintre situatiile descrise la art. 13, 14, 15 din O.U.G. 66/2011
privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor
europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr.142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare si anume:
a) nu are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau
nu avem/am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul IV inclusiv sau
care se afla în relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul persoanei juridice
achizitoare;
b) oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare alt ofertant, fara a
exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
c) nu este intreprindere legata sau partenera cu unul sau mai multi ofertanti participanti in cadrul prezentei
proceduri de achizitie;
d) nu deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme sau mai multe firme participante in cadrul
prezentei proceduri de achizitie;
e) nu este intreprindere legata sau partenera cu persoana juridica achizitoare, …………...
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Subsemnatul/ a .............................declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni modificari in
prezenta declaratie.
Subsemnatul .............declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si
înteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiei
orice informatii suplimentare sau documente doveditoare de care dispunem.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Atasez la prezenta declaratie informatii relevante pentru verificarea potentialei situatii de conflict de
interese, dupa cum urmeaza:
i.
Lista cu membrii Consiliului de Administratie
ii.

Lista cu membrii organelor de conducere/supervizare

iii.

Lista cu membrii actionarilor/asociatilor

Data: [introduceţi ziua, luna, anul]
Semnătura
Ofertant (denumirea operatorului economic),
_________________
(nume semnatar, semnatură autorizată)
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Operator economic
____________________
(denumirea / numele)
Formularul nr. 6.1

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea beneficiarului şi adresa completă)
Domnilor,
Examinând documentaţia de atribuire ....., subsemnatul, reprezentant al ofertantului
______________________________________________, ne oferim ca, în conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu
prevederile
şi
cerinţele
cuprinse
în
documentaţia
mai
sus
menţionată,
să
furnizam___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de
(denumirea produsului)
(se elimina optiunile neaplicabile)
__________________________(moneda ofertei)
(suma in litere si in cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de _______________.
(suma in litere si in cifre)
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livram produsele conform
specificatiilor tehnice.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________
___________________zile, respectiv până la data de __________________________, şi
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă
de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant
între noi.
Precizăm că:
_
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o
puteţi primi.
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Data _____/_____/_____
Subsemnatul _____________, în calitate de ____________________, legal autorizat să semnez
(semnatura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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Operator economic
____________________
(denumirea / numele)
Formularul 6.2

PROPUNERE FINANCIARĂ
CENTRALIZATOR OFERTĂ DETALIATĂ
Obiectul : …………………………………………………………
Nr.crt

Denumire serviciu / produs

CANTITATE

Preţ unitar
fără TVA
(LEI)

Pret total
fara TVA
(LEI)

TVA

Preţ total
cu TVA
(LEI)

TOTAL

Data completarii.....................

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
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Operator economic
____________________
(denumirea / numele)
Formularul nr. 7

Înregistrat la sediul achizitorului
nr. .............../ .....................
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către,
...................................................................................
(denumirea achizitorului şi adresa completă)
Ca urmare a anuntului /invitatiei de participare nr. ................ din data de.......................
(ziua/luna/anul),
privind
aplicarea
procedurii
pentru
atribuirea
contractului
...............................................................
(denumirea
contractului
de
achiziţie),
noi,
........................................................................... (denumirea/numele ofertantului), vă transmitem alăturat
următoarele:
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând un exemplar de oferta ce cuprinde:
a) documentele de calificare;
b) propunerea tehnica
c) propunerea financiara
2. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură
…………………………………………………………………
3. Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire, ca, în cazul
atribuirii contractului să încheiem cu ………………….., contractul de achiziţie, în termenul
prevăzut de legislaţia în vigoare.
În cazul neîndeplinirii unuia dintre angajamentele stipulate, am luat la cunoştinţă că vom
decade din drepturile câştigate în urma atribuirii.
4. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals,
pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie,
în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi
angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.
5. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor
ulterioare, aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în
conformitate cu acestea.

Data completarii.....................
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