FORMULARE

Sectiunea contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea
ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare
examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.
Pentru fiecare ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru
atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in
cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.
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Formular nr. 1
Operator Economic
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător al 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, 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.
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
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

2

Formular nr.2

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile
publice

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător al
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. 165 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 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.
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
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator
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Formular nr.3
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile
publice
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător al
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 98/2016 privind achiziţiile 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.
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
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator
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Formular nr. 4
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art.59-60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
(evitarea conflictului de interese)
1. Subsemnatul/a……………..................……........…, în calitate de ……............……………….
(ofertant/ ofertant asociat/subcontractant/ terţ susţinător), la procedura avand ca
obiect :……………………..………………………, 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. 59-60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile
publice.
2. Subsemnatul/a…………..........…………….…. declar că voi informa imediat autoritatea
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: ..........................................................
4. De asemenea, 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.
5. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai …………………………………….cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completarii:
Operator economic,
…….......................
(semnatura autorizata)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator
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Operator economic
………………………..
(denumirea/numele)

Formularul nr.5

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII SIMILARE PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI

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

Obiect
contract

Denumirea/num
e beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
prestatorului*
)

Preţ
contract
sau
valoarea
serviciilor
prestate
(în cazul
unui
contract
aflat în
derulare)

Procent
Perioadă
îndeplinit derulare
de prestator contract**)
(%)

1
2
...
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unei persoane dintre
cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Data completării……………….
Operator economic,
.....................................
(semnătura 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 prestarii serviciilor.
*)
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Operator economic

Formularul nr. 6

..............................................
(denumirea/numele)
FISA EXPERIENTA SIMILARĂ)
1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.
Numarul si data contractului: ____________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare) _
|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
_
|_| contractant asociat
_
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimata in

exprimata

moneda in care

in echivalent

s-a incheiat

euro

contractul
a) initiala (la data semnarii contractului):

_________

___________

b) finala (la data finalizarii contractului):

_________

___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
___________________________.
6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care
ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:
_______________________________.
Operator economic,
_______________
(semnatura autorizata)

7

Terţ susţinător
..........................
(denumirea)

Formularul nr. 7

ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnica a experientei similare
a ofertantului/ 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), având sediul înregistrat la ..........
.............(adresa terţului susţinător tehnic), 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 /grupul de operatori economici), în baza contractului de
achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul /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 Legii 98/2016
privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, 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 /grupului de operatori
economici).
In situatia in care susţinerea vizează resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de
............(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), garanteaza autoritatii contractante îndeplinirea
obligatiilor asumate prin acesta, în situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derulării
contractului.

Data completării,
...........................

Terţ susţinător,
.....................
(semnătură autorizată)
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Anexa nr. 1 la Angajament privind susţinerea tehnica – Experiență similară
Terţ susţinător tehnic
..........................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND EXPERIENȚA SIMILARĂ
Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit al
................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul
înregistrat la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.:
...............................,
fax: ............................,
e-mail: ......................................................,
Cod fiscal .............................,
Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data),
obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile
din statutul propriu)
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 înmatriculare/inregistrare)
2._____________________________________________________
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul de mai jos 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.
*) 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 contractului.
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.
Nr. Obiect CPV
Denumirea/
Procent
Perioada de
crt. contrac
numele
Calitatea *) Preţ total îndeplinit
derulare a
t
beneficiarului
contract
de furnizor contractului **)
/ clientului
(%)
Adresa
1
2
3
4
5
6
8
1
2
.....
Operator economic,
..................................
Nume și prenume
(semnătură autorizată)

9

Operator economic

Formularul nr. 8

…………………………
(denumirea/numele)

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

Denumire /nume
subcontractant

Data completării .........

Datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor

Specializare

Operator economic,
(semnătură autorizată)
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Partea/părţile din
contract ce urmează a
fi subcontractate

Formularul nr. 9

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________
__________________________ privind executia ________________________________
(denumire autoritare contractanta)
la “_______________________________________________________________”.
(denumire contract)
1. Parti contractante:
Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si
(adresa,tel.,fax)
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general
si
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,
(adresa,tel.,fax)
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.
2. Obiectul contractului:
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:
(lucrari,produse,servicii)
-

____________________
____________________.

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.
(lucrari,produse,servicii)
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate
(lucrari,produse,servicii)
in perioada respectiva.
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
____________________________ de catre beneficiarul __________________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
(denumire
autoritare contractanta)
Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.
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Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului
verbal incheiat la terminarea ________________________.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu
dispozitiile legale.
3. Alte dispozitii:
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________
(lucrarilor,
serviciilor)

produselor,

si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general
in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea
____________________ nerealizata la termen.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe
care
contractantul
le
are
fata
de
investitor
conform
contractului______________________________________________________________.
(denumire contract)
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor solutiona pe cale legala.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________
(contractant)

________________________
(subcontractant)
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Operator Economic

Formularul nr. 10

…………………………
(denumirea/numele)

MODEL ACORD DE ASOCIERE

Nr.....................din..................................

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. .....................................
nr..................., telefon ..................... fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerţului din
......................................... sub nr..........................., cod unic de înregistrare....................................,
cont ............................................deschis la............................................................... reprezentată de
...................................................... având funcţia de .......................................... în calitate de asociat
- LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C ................................................., cu sediul în .................................., str. ................................
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculată la Registrul Comerţului
din
........................................
sub
nr............................,
cod
unic
de
înregistrare
...................................., cont ............................................. deschis la............................................
reprezentată
de
.................................................................având
funcţia
de
.......................................... . în calitate de ASOCIAT
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform
Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ...................
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului,
respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere să fie.................................................................
.......................................Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de
asociere

…………………………………………………………………,

desemnat

ca

fiind

reprezentantul autorizat sa primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor
membrilor asocierii.
Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate
obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.
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Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi
următoarele:
…............................................................................................. % (în litere),
…............................................................................................. % (în litere)
Art. 7. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării
contractului, acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori
situaţia o cere.
Art. 8. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să
greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea
consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cât şi a Beneficiarului.
Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a
lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de
asociere) şi Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.
LIDER ASOCIAT
semnătura
ASOCIAT 1
semnătura
NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte
clauze.
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Formularul nr. 11
PROPUNERE TEHNICĂ
PARTE DESCRIPTIVĂ - CARACTERISTICILE TEHNICE ALE OFERTEI

1.Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate
cerintele prevazute in Caietul de sarcini. Prin asumare nu se intelege simpla declaratie cu privire la
respectarea cerintelor din caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va fi elaborata astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii cu usurinta a
corespondentei propunerii tehnice cu cerintele prevazute în Caietul de sarcini. Ofertantul va
prezenta o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini.
2. In cadrul propunerii tehnice ofertantul are de asemenea obligatia de a prezenta si:
a) Declaratie prin care operatorul economic declara faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca - Formularul nr.12 din
sectiunea “Formulare”, conform reglementarilor în vigoare la nivel national si care vor fi respectate
pe parcursul îndeplinirii contractului.
Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind
reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii: Inspectoratul Teritorial de
munca sau de pe site-ul http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
b) Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau
sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din
propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand
aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul nr.18 - Declaratie
cuprinzand informatiile considerate confidentiale nu va fi depus, propunerea tehnica fiind astfel
considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public.
c) Ofertantul va depune in cadrul propunerii tehnice Lista cu dotarea tehnica de care dispune
pentru indeplinirea contractului (Formularul nr.13) si Declaratia pe propria raspundere privind
atestarea personalului de paza propriu implicat în prestarea serviciilor de paza, conform HG nr.
301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea
nr. 333/2003.
d) Se va nominaliza si se va prezenta avizul IGPR (in copie cu mentiunea “conform cu originalul” )
pentru conducatorul societatii specializate de paza si protectie.
e) Referitor la modelul de contract din sectiunea "Proiect de contract (clauze contractuale
obligatorii)". - Se completeaza Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale. Clauzele
contractuale obligatorii si cele specifice se regasesc in Proiectul de contract din Documentatia de
atribuire. Daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt defavorabile, poate
solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, cu cel putin 5 (cinci) zile inainte
de data limita de depunere a ofertelor. Astfel, clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si
aduse la cunostinta tuturor celor interesati pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. La
clauzele contractuale specifice se pot formula amendamente si odata cu depunerea ofertelor.
Clauzele specifice pot fi negociate/modificate in masura in care nu introduce conditii care ar
permite atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta
economica a contractului in favoarea contractantului.
Data completării .........

Operator economic,
(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 12
Operator Economic
________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN DOMENIUL MEDIULUI ,
MUNCII SI PROTECTIA MUNCII
Subsemnatul _______________ reprezentant al ________________, str. _______________,
____________ în calitate de ofertant la procedura de _____________, organizată la data de
_______________ de către Societatea de Servicii Publice Municipale BACAU SA pentru
atribuirea contractului “_________________________________”, cod CPV ______________,,
declar pe proprie răspundere că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii
contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de mediu, muncă şi
protecţia muncii, care sunt în vigoare în Romania.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de protectie a mediului, social, muncă şi protecţia muncii şi am
inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta 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 făcuta serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Numele şi Prenumele persoanei care semnează documentul)............................., în calitate de
......................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele.......................
(denumirea/numele ofertantului)
Data completării .........

Operator economic,
....................................
(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 13
LISTA
CU DOTAREA TEHNICA
DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A
CONTRACTULUI DE SERVICII

Nr.
crt.

Denumire utilaj, echipament

cantitate

Data completării .........

În dotare
proprie

Închiriate

Alte forme
de punere la
dispozitie

Operator economic,
(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 14
Operator Economic
…………………………
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al ...................
(denumirea/numele şi sediul/adresa /ofertantului), declar in nume propriu sau in numele
asocierii(daca este cazul) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica
avand ca obiect:......................................................................................................... că:
( ) Sunt de acord cu toate prevederile Conditiilor din contract prevazut în documentaţia de atribuire
şi prin prezenta ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora.
( ) Sunt de acord cu toate prevederile Conditiilor din contract cu urmatoarele amendamente:
a)...............................................;
b)..............................................;

Data completării ..........................
Numele si prenumele:(.....................................)
Functia:(...........................................................)
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
(........................................................................)
Semnatura..............................Stampila..........................
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Operator economic
…………………………
(denumirea/numele)

Formularul nr. 15

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
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
mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de ........ .......................... (suma în
litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) la care se adaugă TVA în valoare de ..............................................
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile timp de 12
luni, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu maxim 4 (patru) luni si suplimentarea obiectului
contractului cu maxim .............. ore, in cazul in care autoritatea contractanta opteaza in acest sens, in functie
de necesitati si posibilitati financiare.
3.
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.
4. 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.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în
mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Anexa nr.1 la Formularul de oferta
Centralizator financiar
Perioada de
prestare

1

Salariu
orar
incadrare

Spor
ore
noapte

Alte
sporuri

Contributii
obligatorii
angajator

Cheltuieli
indirecte
estimate

Alte
adaosuri

(SO)

SMN

AS

VCA

CI

AA

2

3

4

5

6

7

Total tarif
unitar lei
fara
TVA/ora
de paza

Total ore
paza pe
anul
2020
- pentru
cele
6(sase)
posturi de
paza

8=2+3+4
+5+6+7

Total
valoare
lei fara
TVA/anul
2020

9

10=8*9

12 luni
(__/__/2020__/__/2020)
(în functie de care
se vor elabora si
evalua ofertele)

Total Tarif unitar/ora de paza = SO+SMN+AS+VCA+CI+AA
Nota: Pentru perioada de suplimentare ofertantii vor avea in vedere acelasi tarif ofertat pentru anul 2020, pe
care isi iau angajamentul sa il mentina si pe perioada de prelungire, in situatia in care se va opta in acest
sens, conform prevederilor art.165 din HG 395/2016 cu aplicarea situatiei de exceptie privind modificarile
legislative, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul
contractului.
Pentru cazul in care se opteaza pentru suplimentarea obiectului contractului si prelungirea duratei
valabilitatii pe perioada 01.01.2021-30.04.2021, valoarea serviciilor suplimentare pentru perioada respectiva
este urmatoarea:
Perioada de
prestare

Total tarif unitar lei
fara TVA/ora de
paza

Total ore paza pe
anul 2021
- pentru cele opt
posturi de paza

2

3

1

Total valoare lei fara TVA/prelungire
2021

4=2*3

4 luni
(01.01.202130.04.2021)

Data completării .........

Operator economic,
(semnătură autorizată)
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Operator economic
……………………………
(denumirea/numele)

Formularul nr.16

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

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către
Societatea de Servicii Publice Municipale BACAU SA,
Str. Constantin Ene, nr. 3, judetul Bacau

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii
de
____________________(denumire
procedură)
pentru
atribuirea
contractului
_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică),
noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă
transmitem in SEAP următoarele:
1. DOCUMENTUL ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) PRIVIND
GARANŢIA PENTRU PARTICIPARE, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin
documentaţia de atribuire;
2. DOCUMENTELE DE CALIFICARE, PROPUNEREA TEHNICĂ SI PROPUNEREA
FINANCIARĂ privind achiziţia publică solicitată.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ..........................
Numele si prenumele:(.....................................)
Functia:(...........................................................)
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
(........................................................................)

Semnatura..............................Stampila..........................
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BANCA
...............................
(denumirea)

Formularul nr.17

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a
contractului de achiziţie publică
Către .......................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului....................................................., noi
................................... (denumirea băncii), având sediul înregistrat la .................................................. (adresa
băncii), ne obligăm faţă ...............................(denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de
....................... (în litere şi în cifre), cu condiţia ca în cererea sa, autoritatea contractantă sa specifice că suma
cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) nu a
constituit garanţia de buna execuţie;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) a refuzat sa
semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de ...........................................
Plata garanţiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate .
Parafata de Banca ................ in ziua .... luna .... anul .... .
(semnatura autorizată)
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Formularul nr.18

OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT
__________________________________
DECLARAŢIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter
confidential
Titlul contractului : “Servicii de pază la obiectivele din administrarea SSPM BACAU SA”.
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ……………………………………………
(adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat
de....................,
la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului
economic
……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat,
precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si din propunerea financiara:
a. __________________________________
b. __________________________________
c. __________________________________
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveste
secretul comercial si dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:
1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a
aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces
la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea
autoritătii contractante, autoritatea contractantă are obligatia de a nu dezvălui informatiile
transmise de operatorii economici indicate de acestia ca fiind confidentiale,inclusiv secrete tehnice
sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor.
2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile
documentatiei de atribuire si indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea
tehnică si/sau din propunerea financiară sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un
drept de proprietate intelectuală, în baza legislatiei aplicabile.”
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice potrivit
alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor si procedurilor prevăzute de reglementările legale
privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decât în măsura în
care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuală, potrivit legii."
4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea
rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere,
într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al
oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile din cadrul
documentelor de calificare, precum şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau
financiare care nu au fost declarate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale, clasificate sau
protejate de un drept de proprietate intelectuală.
5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părtile cauzei au acces la documentele
dosarului constituit la Consiliu, în aceleasi conditii în care se realizează accesul la dosarele
constituite la instantele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu
modificările ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind
confidentiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale,
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stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor
economici, în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală.
Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."
6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate
de către ofertanti, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor
confidentiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti."
De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru
care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara
sunt confidentiale sunt urmatoarele:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Data ______________ Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)
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