COMUNA PETRU RARES

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 şi semnate de persoanele autorizate.
Modelele cuprinse în această secţiune se referă la:
1.
Documente de înscriere
2.
Documente de calificare
3.
Propunere financiară
4.
Alte documente
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Formularul nr. 1

Operator economic
(denumirea/numele, adresa)
nr. .......... / ..................

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
Nr. ........... data ................... ora ......

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Către ...................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a invitatiei de participare publicata în S.E.A.P. privind aplicarea procedurii de licitaţie deschisă
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „ ..............................................................”, noi
.............................................(denumirea/numele ofertantului/liderului de asociaţie) vă transmitem alăturat
următoarele:
1. Documentul ................................... privind garanţia pentru participare (tipul, seria/numărul, emitentul)în
valoare de ………………..lei,
2. Documentul ………..privind încadrarea ofertantului în categoria intreprinderilor mici şi mijlocii (dacă este
cazul).
3. Informaţii în legătură cu procedura de atribuire a contractului mai sus menţionat:
- numele şi prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru
prezenta procedură de atribuire: …………………..
- adresa pentru corespondenţă valabilă pentru comunicare la prezenta procedură:
….....................…………….
- telefon: …………..
- fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedură: ……………….
- e-mail: ……………
- site Internet (dacă e cazul): …………..
- contul în care se va vira garanţia de participare la restituirea acesteia de către Autoritatea
contractantă: ……………...................., deschis la Trezoreria ….....………
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ...............
Ofertant/Lider de asociaţie,
................ …………………(numele operatorului economic)
………………..…….........................(numele persoanei autorizate şi semnătura)
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Anexa la Formularul nr. 1
INFORMAŢII GENERALE DESPRE OFERTANT
Denumirea/numele ofertantului:

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

Nume asociat/i (daca este cazul):
Lider asociere...................................................................................................................................................
Adresa înregistrată .....................................................................…………................................................
Telefon ........................................ Fax................................ E-mail................................................
Codul fiscal …………………………………………………..
Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numarul, data) ..............................
Asociat 1. ...................................................................................................................................................
Adresa înregistrată .....................................................................…………................................................
Telefon ........................................ Fax................................ E-mail................................................
Codul fiscal …………………………………………………..
Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numarul, data) ..............................
...........
Nume subcontractant/i (daca este cazul):
Subcontractant 1
...................................................................................................................................................
Adresa înregistrată .....................................................................…………................................................
Telefon ........................................ Fax................................ E-mail................................................
Codul fiscal …………………………………………………..
Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numarul, data) ..............................
...........
Numele tert/i sustinator/i (daca este cazul):
Tert sustinator
...................................................................................................................................................
Adresa înregistrată .....................................................................…………................................................
Telefon ........................................ Fax................................ E-mail................................................
Codul fiscal …………………………………………………..
Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numarul, data) ..............................
...........

Data ................................
Operator economic,
......................
(semnatura autorizată şi ştampila)
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Formularul nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Nr ............../ ...............................

ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa ......................................................…………............……......…………,
cu sediul în ..................................................................…………................……...………,
telefon ………...….…….................... fax ……………........................…, înmatriculată la Registrul Comerţului sub
nr. ........................., CUI ....................... , reprezentată legal prin …………………….……………....................., în
calitate de ..................………….......………........................................................., împuternicim prin prezenta pe
......................................................................................................, domiciliat în
.............................................................................................................................................., identificat cu B.I./C.I.
seria .......... nr. ........................, CNP ..................................., eliberat de ................................................, la data
de ............................., având funcţia de ......................................................., să ne reprezinte la procedura
de......................................................
...................................................,
organizată
de
....................................................................
pentru
...............................................................
.........................................................................
în
scopul
atribuirii
contractului
de
................................................................................................................................
În îndeplinirea mandatului său mandatarul va avea următoarele drepturi:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedura
de ........................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Să participe în numele subscrisei la licitaţie şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în
urma desfăşurării licitaţiei.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării licitaţiei.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la licitaţie.
Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la licitaţie.
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de
identitate, carte de identitate, paşaport).
Data_________________
S.C.

Denumirea mandantului

________________________ reprezentată prin ___________________________

Semnătura ____________________________
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Formular nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE
LA ART.164 DIN LEGEA NR. 98/2016
Subsemnatul, [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică] ........................................., în
calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător al ofertantului/subcontractant, declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația
prevăzută la art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice respectiv, nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni :
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) 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;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene
din 27 noiembrie 1995.
Declar de asemenea că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere,
sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control nu a fost condamnat pentru infracțiunile sus
menționate.
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.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati
dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se
pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………. (se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei)
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Nota: se va completa și de către ofertantul asociat, subcontractant sau terțul susținător (dacă este cazul)
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formular nr. 4

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana
juridică], în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător al ofertantului/subcontractant la procedura de
.........................
[
se
menţionează
procedura]
pentru
achizitia
de
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau
lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se
inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în situaţia prevăzută la
art. 165 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
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.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte
unitati dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Nota: se va completa și de către ofertantul asociat, subcontractant sau terțul susținător (dacă este cazul)
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formular nr. 5

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana
juridică], în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător al ofertantului/subcontractanti la procedura de
......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se
inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează
data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie
răspundere că nu mă aflu în următoarele situații:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr.98/2016, respectiv, la elaborarea ofertei am ţinut
cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă;
b) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să-mi pună în discuţie integritatea și nu există în acest sens 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 mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză ;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire care să conducă la o distorsionare a concurenţei ;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi 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 nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni
comparabile;
h) nu mă fac vinovat 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 solicitate sau sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin informaţii
confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din
neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind
excluderea mea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
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.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati
dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se
pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Nota: se va completa și de către ofertantul asociat, subcontractant sau terțul susținător (dacă este cazul)
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Formularul nr. 6
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-persoana
juridică], în calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al ofertantului/subcontractant la procedura de
.........................
[
se
menţionează
procedura]
pentru
achizitia
de
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau
lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se
inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din
procedură, că nu aflu în situaţia prevăzută la art. 59 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
ART. 59
În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului
autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii
contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul
acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea
fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.
ART. 60
(1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia
unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care
deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi
susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de
conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care
este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori
subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre
care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori
indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi
afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător
are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are
acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se
află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de
servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care
exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă
deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.”
În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii Certificat constatator eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Teritorial (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine)
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SAU Extras din Registrul acţionarilor, certificate de administrator, în cazul societăţilor pe acţiuni din care reiese
ca nu ne aflam in situaţia prevăzută la art. 59 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
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.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art.292 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal
referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte
unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoarea
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Nota: se va completa și de către ofertantul asociat, subcontractant sau terțul susținător (dacă este cazul)
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Formularul nr. 7
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către
..................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
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 menţionată, să executam ........................................
(denumirea serviciului), pentru suma de ....................................... lei (suma în litere şi în cifre), la care se
adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de .................................... (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem executarea
contractului cat mai curand posibil dupa semnarea acestuia si să terminăm lucrările în conformitate cu graficul
de execuţie anexat în _________________ (în litere şi în cifre) luni calendaristice, de la data ordinului de
incepere a lucrarilor.
3. Termenul de garantie ofertat este de ______ luni.
4. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................ zile, (durata în litere şi 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.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
6. 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 bifează opţiunea corespunzătoare.)
7. 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.
8. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o
puteţi primi.
Data __/__/____
............................................................,
(nume, prenume si semnătură),
L.S.
în calitate de ...........................legal autorizat să semnez oferta
.........................................(denumirea/numele operatorului economic)

pentru

şi

în

numele

Nota: In Formularul de oferta va fi trecuta valoarea totala fara TVA (inclusiv diverse si neprevazute)
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