Modele orientative FORMULARE
Formular nr. 1
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)
Scrisoare de inaintare a ofertei
Catre CENTRUL DE PROTECȚIE A PLANTELOR
BUCUREȘTI
cu sediul în București, Str. Drumul Cooperativei nr. 20 sector 5,
(denumirea autoritatii contractante şi adresa completa)
Ca urmare a anuntului de participare publicat în SICAP cu nr .................
din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii de achiziţie pentru atribuirea
contractului sectorial ....................................... …………………………………….(denumirea
contractului / acordului cadru), noi .................................................................. (denumirea/numele
ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Coletul sigilat şi marcat in mod vizibil, conţinand, un original şi un numar de 1 copie (tehnic
şi financiar)
a) oferta;
b) documentele care insoţesc oferta.
2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura)
Nume
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Avem speranţa ca oferta noastra este corespunzatoare şi va satisface cerinţele.
Data completarii ................................
Cu stima,
Operator economic,
..............................................
(semnatura autorizata şi stampila)
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Formular nr.2
Operatorul economic
(ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator)
…………………………..
(denumire/sediu)
Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 59-60al Legii nr. 98/2016 privind achizitiile
publice
(evitarea conflictului de interese)
Subsemnatul
....................................,
reprezentant
imputernicit
al
............................................………… (denumirea si datele de identificare ale operatorului economic/
ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator) la procedura de achizitie directa pentru atribuirea
contractului de lucrari avand ca obiect „................................................................” organizata de
Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane declar pe propria raspundere, cunoscand
prevederile art. 59 al Legii nr. 98/2016 si componenta listei cu persoanele ce detin functii de decizie
in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire,
sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu
ma aflu in situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaratii Certificat constatator eliberat de
Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice
straine) sau extras din Registrul actionarilor, certificate de administrator, in cazul societatilor pe
actiuni, din care sa rezulte ca nu avem actionari persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la
gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale cu persoanele
Director: Marius George Vîrlan, Contabil Șef: Nicoleta Mușat, Șef Serviciu Tratamente Fitosanitare
– Popa Tudorel, Șef Birou Logistică – Vințeanu Emil, Compartiment Achiziții Publice: Cristian
Cernat.
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
……………
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Operator economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator,
………………………………………………
(nume, prenume, functie, semnatura autorizat)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formular 3

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă
aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în
care respectivul operator economic a fost condamnat;
infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr.
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea
terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale
a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu
modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul
operator economic a fost condamnat;
traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene
din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în
cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea
98/2016.
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
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formular 4

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA 98/2016
Subsemnatul
___________________________________________,
reprezentant
împuternicit al _________________________________________, (denumirea/numele și
sediul/adresa
operatorului
economic)
în
calitate
de
__________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ
susţinător al candidatului/ofertantului__________________)
la procedura de
____________________________________________
pentru
achiziţia
de
__________________________________________________,
cod
CPV
_____________________,
la
data
de
____________________
organizată
de
_______________________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere
că:
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2)
din Legea 98/2016.
2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016,
respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se
constată încălcarea acestor obligaţii;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau
în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a
concurenţei;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract
de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate
anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de dauneinterese sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele
justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem
informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire,
nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor
autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic,
selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul
operator economic.
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.
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Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată )

Formular nr.5
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ...................................
(numarul inmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activitaţi CAEN pentru care exista autorizare..................................(se va solicita dupa caz,
certificatul constatator conform caruia operatorul economic indeplineşte condiţiile de
funcţionare specifice pentru activitatea CAEN in care se inscrie obiectul contractului de achiziţie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
8. Principala piaţa a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :
Anul

Cifra de afaceri
anuala (la 31 dec.)
lei

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

1..............
2.............
3..............
Media anuala :

Operator economic,
Formular nr. 6
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Operator economic
...............................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII
EXECUTATE IN ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul,
reprezentant
imputernicit
al
...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt
reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu
şi inţeleg ca entitatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi confirmarii
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care insoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte
persoane
juridice
sa
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
................................................................. (denumirea şi adresa autoritaţii contractante) cu privire
la orice aspect tehnic şi financiar in legatura cu activitatea noastra.

Nr. Obiect contract
crt.

Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
executan
tului*)

Preţ
contract
sau
valoarea
lucrarilor
executate
(in cazul
unui
contract
aflat in
derulare)

Procent
indeplinit
de
executant
(%)

Perioada
derulare
contract**)

1
2
...
Operator economic,
..................................
(semnatura autorizata)

*)

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.

6|Page

Formular nr. 7

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

DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT
ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi confirmarii
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care insoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte
persoane
juridice
sa
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
................................................................. (denumirea şi adresa autoritaţii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar in legatura cu activitatea noastra.
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de conducere
(In cazul solicitarii)
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru
indeplinirea contractului de achiziţie publica.
Data completarii
Operator economic,
......................
.................................
(semnatura autorizata)
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Formular nr. 8

Operator economic
...............................
(denumirea/numele
DECLARAŢIE
Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi confirmarii
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care insoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte
persoane
juridice
sa
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
................................................................. (denumirea şi adresa autoritaţii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar in legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
..................................
(semnatura autorizata)

Anexa

Formular nr. 8A
LISTA
privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Nr.
crt.

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

U.M

Cantitate

Forma de deţinere
Proprietate

1

In chirie1

Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.

În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de
angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele
necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
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Formular nr. 9

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

LISTA
CU SUBCONTRACTANŢII
ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul
....................................................
ofertant/candidat/reprezentant
imputernicit
al
........................................
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in
acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.
Nr
crt

Denumire /nume
subcontractant

Datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor

Specializare

Operator economic
(semnatura autorizata)
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Partea/parţile din
contract ce urmeaza a
fi subcontractate

Operator economic
...............................

Formular nr. 10

(denumirea/numele)
OFERTA FINANCIARA

Catre ....................................................................................................
(denumirea entitaţii contractante şi adresa completa)
1. Examinand documentaţia de atribuire, reprezentanţi ai ofertantului ...............................................
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse in
documentaţia mai sus menţionata, sa prestăm ...............................................(denumirea serviciilor)
pentru suma de .................lei, (suma in litere şi in cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adauga
TVA in valoare de ............ (suma in litere şi in cifre, precum şi moneda). Prețul de
….………….lei/ora, (suma in litere şi in cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adauga TVA in
valoare de ............ (suma in litere şi in cifre, precum şi moneda), reiese conform centralizatorului
valoric anexat.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita caştigatoare, sa incepem serviciile cat
mai curand posibil, in conformitate cu acordul cadru și contractele subsecvente ale acestuia,
in....................................................... (perioada in litere şi in cifre).
3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........... zile, (durata in litere şi
cifre) respectiv pana la data de ................. şi ea va ramane obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul) şi poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
5. Pana la incheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind caştigatoare,
vor constitui un contract angajant intre noi.
6. Inţelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice oferta primita.
Data:..........................................

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnatura),
L.S.
in calitate de ............................................ legal autorizat sa semnez oferta pentru şi in numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Operator economic
...............................

Formular nr. 11

(denumirea/numele)
CENTRALIZATOR DE PRETURI
pentru servicii
Nr
crt

Denumire

0

1

2

1

Servicii de pază și protecție

ora

UM

Pret unitar

Preț total

Lei fără
TVA

Lei fără TVA

4

5

2
3

Justificarea prețului pe ora ofertat reiese din următoarele :
(se va defalca prețul ofertat)
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TVA

6

Formular nr.12
Informaţii despre asociere
Catre _________________________________________
(denumirea autoritatii contractante şi adresa completa)
Procedura de atribuire ____________________
Nr. invitaţie / anunt ________________
Data limita pentru depunerea ofertei______/______/20_ _
Subsemnatul(a)..............................................................................................(nume/prenume)
........................................................ (date de identificare), reprezentant imputernicit al
.............................................................................................................................................................
(denumirea / numele ofertantului)
in calitate de ofertant la procedura de atribuire a acordului cadru de servicii declar pe proprie
raspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca informaţiile de mai jos sunt reale.
1

Denumirea asocierii cu menţionarea liderului ...............................................................,

2

Agenţie/filiala/sucursala a liderului in ţara autoritaţii contractante, daca este cazul
Adresa sediului...........................................................................
..................................................................................................
Telefon ..............................Fax..............................E-mail.............

3

Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere
a) ..............................................................................................
b) ..............................................................................................
c) ..............................................................................................
Etc. ..............................................................................................

Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnatura

.....................................................
......................................................
.......................................................

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului

.....................................................

Ţara de reşedinţa
.....................................................
Adresa

.....................................................

Adresa de corespondenţa (daca este diferita)

.....................................................

Telefon / Fax
Data
....................................................
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.....................................................

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE,
Noi, ...(denumirea completa a persoanei juridice ) ........., ......... (sediul) ................, cu Certificat de
inregistrare………………………..
in
calitate
de
lider
in
asocierea
cu……………………………………., (denumirea completa si datele de identificare ale asociatului),
asiguram, garantam şi declaram pe propria raspundere, ca in cazul in care asocierea va fi declarata
caştigatoare,
pana
la
data
semnarii
contractului
privind
achiziţia
publica
”____________________________________________________________” (denumire achiziţie),
vom prezenta la solicitarea achizitorului, acordul de asociere in forma legalizata . Legalizarea se va
face de catre un notar public, conform legii 36/1995 actualizata, art 89 .
Operator economic,
…….........……………….
(semnatura autorizata)
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Formular nr. 12A
Acord de asociere
Nr.....................din..................................
CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :
S.C..................................................., cu sediul in .....................................,str. .....................................
nr..................., telefon ..................... fax .........................,inmatriculata la Registrul Comerţului din
......................................... sub nr...........................,cod unic de inregistrare....................................,
cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de
......................................................avand funcţia de.......................................... . in calitate de asociat LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C................................................., cu sediul in ..................................,str. ................................
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,inmatriculata la Registrul Comerţului
din ........................................ sub nr............................,cod unic de inregistrare....................................,
cont
.............................................deschis
la............................................
reprezentata
de
.................................................................avand funcţia de.......................................... . in calitate de
ASOCIAT
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2. Obiectul prezentului acord il constituie asocierea in vederea……………………..conform
Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de catre ...................
Asociaţii au convenit sa desfaşoare in comun urmatoarele activitaţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publica organizata de ...................................
................................(denumire entitaţii contractanta) pentru atribuirea contractului /acordului cadru
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea in comun a contractului de achiziţie publica in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind
caştigatoare.
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului,
respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................
........................................... Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de catre liderul de
asociere……………………………………………………………………………………………,
desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primeasca instrucţiunile pentru şi in numele oricaruia şi
tuturor membrilor asocierii.
Art. 5. Parţile vor raspunde solidar şi individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveşte toate
obligaţiile şi responsabilitaţile decurgand din sau in legatura cu Contractul.
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Art. 6. In caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii vor fi
urmatoarele:
1._______ % S.C. ___________________________
2. _______ % S.C. ___________________________
Art. 7. Asociaţii convin sa se susţina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului,
acordandu-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de cate ori situaţia o cere.
Art. 8. Nici una dintre Parţi nu va fi indreptaţita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obţinerea
consimţamantului scris prealabil atat al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.
Art. 9. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a
lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va incheia intre …............................... (liderul de asociere)
şi Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a incheiat astazi ….................................. in …........ exemplare.
LIDER ASOCIAT
semnatura
ASOCIAT 1
semnatura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, parţile putand adauga şi alte
clauze.

Operator economic
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Formular nr. 13

___________________
(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA

Nr. Contract Similar
[introduceţi numarul
contractului similar]

Informaţie

Identificare Contract

[introduceţi numele şi numarul contractului]

Data de atribuire

[introduceţi ziua, luna, anul]

Data incheiere

[introduceţi ziua, luna, anul]

Rolul in contract
[bifaţi casuţa potrivita]
Suma totala contractuala

Contractant


unic

Contractant asociat


Sub-Contractant



[introduceţi suma totala in lei]

[introduceţi suma
Daca in poziţia de partener intr-o [introduceţi procentul
totala in lei]
Asociere, introduceţi valoarea din din suma totala]
suma totala
Numele Beneficiarului final:

[introduceţi numele intreg]

Adresa:
Numere telefon/fax
E-mail:

[indicaţi strada/numarul/oraşul/ţara]
[introduceţi numerele de telefon/fax, inclusiv codul de ţara, urban]
[introduceţi adresa e-mail, daca este disponibila]

Descrierea condiţiilor similare
1. Suma

[introduceţi suma in lei, in cifre şi litere ]

2. Dimensiune fizica

[introduceţi cantitatea fizica de activitaţi]

3. Complexitate

[introduceţi o descriere a complexitaţii]

4. Metode/Tehnologii
5. Alte caracteristici

Semnatura
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[introduceţi aspecte specifice de metode/tehnologii
implicate in contract]
[introduceţi alte caracteristici, aşa cum sunt ele descries
in Secţiunea C.,Specificaţii Tehnice]

Formular nr. 14
Terţ susţinator tehnic
..........................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND EXPERINTA SIMILARA
Subsemnatul, ............................................... (nume si prenume) in calitate de imputernicit al
................................................................ (denumirea terţului susţinator tehnic), avand sediul
inregistrat la .............................................................. (adresa terţului susţinator tehnic), tel.:
...............................,
fax: ............................,
e-mail: ......................................................,
Cod fiscal .............................,
Certificat de inmatriculare/inregistrare .................................. (nr. inmatriculare/inregistrare, data),
obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (in conformitate cu prevederile
din statutul propriu)
Activitaţi CAEN pentru care exista autorizare .................................. (se va solicita dupa caz,
certificatul constatator conform caruia operatorul economic indeplineşte condiţiile de funcţionare
specifice pentru activitatea CAEN in care se inscrie obiectul contractului de achiziţie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
2._____________________________________________________
declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele
prezentate in tabelul de mai jos sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi inteleg ca entitatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi confirmarii declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care insoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul verificarii datelor din
prezenta declaraţie.
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere şi de finalizare a contractului.
Nr
.
crt
.

Obiect
contract

CPV

1

2

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa
3

Calitatea
*)

Preţ total
contract

Procent
indeplinit
de ofertant
(%)

Perioada de
derulare a
contractului
**)

4

5

6

8

1
2
.....

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte
persoane
juridice
sa
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
................................................................. (denumirea şi adresa autoritaţii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar in legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
..................................
Nume si prenume
(semnatura autorizata)
Formular nr. 14 A
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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.48 alin.(1) din HG
nr.395/2016, 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/candidatului/grupului de operatori
economici).

Data completării,
...........................
(semnătură autorizată)
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Terţ susţinător,
.....................

Formularul nr.15
Operator economic
………………………..
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PARŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul …………… (numele şi prenumele), reprezentant imputernicit al …...............
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat, privind executarea
contractului …... sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi
inţeleg ca entitatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi confirmarii
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care insoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ………………………….., cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar in legatura cu activitatea noastra.
Data completarii ……...............(ziua, luna anul).
Ofertant / Lider de asociaţie,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnatura)
N
r.
cr
t.

Denumiresubcont
ractant

1

Sediulsubcontract
antului

Obiecte de
activitate
relevante ale
subcontracta
ntului

C
UI

Partea/parţiledincontractc
eurmeaza a fi
prestate/executate de
catrefiecaresubcontractan
t
Denumirea
lucrarilor/serviciilor ce vor
fi executate/prestate de
subcontractant:
Valoarealucrarilor/serviciil
or
ce
vor
fi
executate/prestate
de
subcontractant: (lei, fara
TVA): …
………….
Procentdinvaloareatotala a
contractului: ……………

…
.
Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant.
Datele din tabelul de mai sus trebuie sa se regaseasca şi in Acordurile de subcontractare.
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Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

Formularul nr. 16

Declaraţie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor din domeniul social si
al relatiilor de munca

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al
……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa
prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea
acestor obligatii.

Data completarii …………………..
............................................
(denumire Ofertant)
............................................
(numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicit)
............................................
(semnatura autorizata)
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Operator economic

Formularul nr.17

_____________________
(denumirea/numele)
Declaraţie pe proprie raspundere privind
respectarea reglementarilor nationale de mediu

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al
……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals şi uz de fals in declaraţii, ca vom respecta şi implementa pe parcursul execuţiei
lucrarilor cuprinse in oferta reglementarile naţionale de mediu şi standardele UE in domeniu.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la protecţia mediului si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii ……………………..
............................................
(denumire Ofertant)
............................................
(numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicit)
............................................
(semnatura autorizata)
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