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OPERATOR ECONOMIC
___________________
(denumirea/numele)

Formular 1

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr. ………, bl. …….., sc. …….,
ap. ……, CUI ……………………….., ca urmare a invitaţiei nr. ………………… din data de ……………………………..,
publicată pe site-ul …….., în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de
…………………............................….., prin prezenta vă transmitem oferta noastră, precum şi
următoarele documente:
1. Documente de calificare.
2. Propunerea financiară.
3. Propunere tehnica

În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm
de întreaga noastră consideraţie.

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

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

Formular 2

Operator economic
..........................
(denumire)

Împuternicire

Subsemnatul(a) ………………………………….. (nume/prenume), domiciliat(ă) în ……………………………………………
(adresa de domiciliu), identificat(ă) cu …………….. (BI/CI/Pașaport) seria …… nr. ………, eliberat de.................... la
data de …………, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), cu
sediul în …………………………….. (adresa entității juridice), cod unic de înregistrare …………………………, număr de
ordine în Registrul Comerțului …………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe Dl./D-na
………………….……, domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu ……………..
(BI/CI/Pașaport) seria …… nr. ………, eliberat de ……...................... la data de …………, având funcția de
……………………......, să ne reprezinte la procedura de atribuire a contractului având ca obiect
…………………..............., organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și să
semneze următoarele documente:
1. oferta;
2. documentele care însoțesc oferta;
3. orice altă corespondență cu autoritatea contractantă pe parcursul procedurii de atribuire.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu
privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.
Data
……………
……………………………………………..
(numele persoanei împuternicite)
……………………………………………..
(semnătura persoanei împuternicite)

Denumirea mandantului
…………………………………….
reprezentată legal prin
…………………………………….
(Nume, prenume)
având funcția de
……………………………..
(Funcție)
……………………………..
(Semnătura autorizată și ștampila)

Ofertant
..........................
(denumirea)

Formular 3

Formular neincadrare în art. 164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice
DECLARAŢIE

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de
fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, privind achiziţiile 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. 18 1 -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.
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.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ………………….
Ofertant,.................................
(semnătură autorizată)
Notă: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului susținător

Ofertant
..........................
(denumirea)

Formular 4

Formular neîncadrare in art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

DECLARAŢIE

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de
fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,
respectiv:
a) 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 sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
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.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ………………………………….

Ofertant,.................................
(semnătură autorizată)

Nota: -Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are
cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având
caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este
înfiinţat.
-Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate
demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

Ofertant
..........................
(denumirea)

Formular 5

Formular neîncadrare in art.167 din Legea 98/2016

DECLARAŢIE

Subsemnatul, .......................................... reprezentant împuternicit al .............. (denumirea operatorului
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la
procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având
ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de
................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria
răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de
fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile
publice.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării …………………………….

Ofertant,.................................
(semnătură autorizată)

Operator economic

Formular 6

..................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 și 60
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de
................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect
....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................
(zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu mă
aflu în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui
conflict de interese în sensul art.59, respectiv art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Data completării:...............................

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 dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Formular 7
Operator economic
..........................
(denumire)

Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………

(denumirea operatorului economic),

declar că suntem de acord cu clauzele contractuale anexate documentaţiei de atribuire aferente contractului
având ca obiect …………………………….. şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul
acestora.
De asemenea, vă comunicăm că avem următoarele propuneri de modificare a clauzelor contractuale sus
menționate:
- …………………
- ………………….
- …………………

Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

Nota:
(1) In situatia in care operatorul economic nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentate de
autoritatea contractanta, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor
contractuale, care pot fi in avantajul derularii contractului si, implicit, a autoritatii contractante.
(2) In cazul in care oferta contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit
autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase
pentru acesta din urma, iar operatorul economic, desi a fost informată cu privire la respectiva situatie, nu
accepta renuntarea la clauzele respective, atunci oferta sa nu va fi admisă.

Operator economic

Formular 8

..................................
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul
constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru
activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
8. Principala piaţă a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Anul

Cifra de afaceri anuală
(la 31 dec.)
lei

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

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

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

Operator economic

Formular 9

..................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI
AL CADRELOR DE CONDUCERE

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 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.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de conducere

(În cazul solicitării)
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil pentru
îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

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

Operator economic

Formular 10

..................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea
şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

Nr.
crt.

Obiect
contract

Codul
CPV

Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Preţ
total
contract

Procent
îndeplinit
de
prestator
(%)

Perioadă
derulare
contract **)

1
2
...

Operator economic,
(semnătură autorizată)
*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

Operator economic

Formular 11

..................................
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,
1. Examinând
invitația
de
participare,
subsemnaţii,
reprezentanţi
ai
ofertantului
……………………………....................................................................(denumirea/numele ofertantului),
ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în caietul de sarcini, să prestăm serviciile
ce fac obiectul achiziției privind „ ......................................”, pentru domeniul de formare și tematicile
aferente acestuia, conform prevederilor caietului de sarcini, pentru suma de .............................. (suma
în litere si în cifre, fără TVA), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de .......................
(suma în litere si în cifre), plătibilă după recepţia serviciilor, care reprezintă:
Cursuri de perfecționare: ..................................... lei, fără TVA;
Servicii hoteliere: .................................................. lei, fără TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita câştigătoare, să prestăm serviciile în perioada
de timp stabilită în caietul de sarcini până la 31.12.2019.
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), și 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. Nu depunem oferta alternativa.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o
puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(semnătura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumirea/numele operator economic)

Formular 12
Operator economic
..........................
(denumire)

Solicitare de clarificare

Către, .............................................................
(denumire autoritate contractantă)

Referitor la procedura pentru atribuirea contractului ___________________
________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificare cu privire la:

cod

CPV

……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere cu privire la
aspectele menţionate.

Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

