Nr. .......... / ………………….

Inregistrata la sediul autoritatii contractante
OFERTANTUL .......................................................
Adresa: .....................................................................
Telefon :.....................................................................
E-mail: .............................................................................

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre:

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ............................. publicat în pe ............................................, privind
aplicarea
procedurii
pentru
atribuirea
contractului
..................................................................................................................................................................................
Noi ............................................................................ va transmitem alaturat urmatoarele documente care insotesc
oferta:
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.

Data completarii :...............................................
Cu stima,
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Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN
SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul(a) .................................................. reprezentant împuternicit al .....................
……………………………….……………………………………(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în declaratii, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea
nr. 98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirea
unui grup infractional organizat (art. 367 din Codul Penal), infractiuni de coruptie (art. 289/294 din Codul
Penal), infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (art. 18ind.1 – 18 ind 5 din Legea
nr. 78/2000), acte de terorism (art. 32-55 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004), spalarea banilor (art. 29
din Legea nr. 656/2002), trafic si exploatarea persoanelor vulnerabile (art. 209-217 din Legea nr.
286/2009), frauda (art. 1 din Conventia pentru proiejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 noiembrie 1995).
De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals în declaratii ca nici un membru al
organului de administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere
de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost
condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate
mai sus.
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.

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

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

2

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a) .................................................. reprezentant împuternicit al ..........................
……………………………………………………………(denumirea/numele operatorului economic) în calitate de
ofertant la procedura de ........................................................................... (se menţionează procedura) pentru
atribuirea
contractului
de
achiziţie
publică
având
ca
obiect
…………………………
.................................................................................................. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de
.............................. (zi/luna/an), organizată de ………..........................................................
......................................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere si
sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii că:
- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România
sau în ţara în care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand
caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.
De asemenea, declar pe propria răspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii
aplicabile pentru fals in declaratii că:
a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art. 51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de obligațiile
relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.
b) nu ma aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau
în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la la pregătirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta
participare nu a condus la o distorsionare a concurenţei;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce imi 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 voi transmite 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;
i) nu am încercat si nu voi incerca să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii
de atribuire si nu voi furniza informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii
contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei sau atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către subscrisa.
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 că 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,
...........................................
(semnătura autorizată)
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....................................................
(denumirea/numele ofertantului)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din
Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de
ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca
obiect “........................”, cod CPV ............................... organizată de .................................., declar pe proprie răspundere si sub
sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii că nu ne aflam in nici una dintre situatiile
prevazute de art. 60 din Legea nr. 98/2016, respectiv:
a) nu avem persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al ofertantului/candidatului,
terţului susţinător sau subcontractanţilor propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de
conducere sau de supervizare a ofertantului/candidatului, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi si care sunt totodata
implicati în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor;
b) nu avem 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 si care sunt totodata implicati în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor;
c) nu avem persoane care au, 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 printre
persoanele implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor;
d) ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător nu 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) nu ne aflam in situaţia de a fi 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.
De asemenea, declar pe proprie răspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile pentru
fals in declaratii că nu ne vom afla in nici una dintre situatiile prevazute de art. 61 din Legea nr. 98/2016, respectiv:
In situatia in care oferta noastra va fi declarata câştigătoare nu vom angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind
prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care
au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de
atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea
contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
Subsemnatul declar ca 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 aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.
Data completării: ..........................................

Ofertant,
_________________
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semnează, stampila )
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Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul nr. 4

FISA DE INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare………………………........………………………………….
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:…….......………………………………………………………….
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:……………….......…………….....…....…
.......................................(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cont nr. …………………………………………, deschis la Banca ………….………………………
10. Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017).
Data completării ................................

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

5

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
CĂTRE,
.................................................
Doamnelor/Domnilor,
1. Examinând documentaţia, pentru atribuirea contractului de achiziţie “……………………….”, cod
CPV
…………………………………………..,
subsemnaţii,
reprezentanţi
ai
ofertantului
______________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim
ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm
_______________________________________________________ (denumirea produselor), pentru
suma de ____________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia
produselor,
la
care
se
adaugă
taxa
pe
valoarea
adăugată
în
valoare
de
__________________________________________________ (suma în litere şi în cifre.)
2. Preţul unitar este ........................................................ lei/ bucata fara TVA .
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în
perioada acordului cadru.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, 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. Până la încheierea şi semnarea contractului de furnizare de achiziţie publică această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un acord cadru angajant între noi.
5. Am înţeles şi consimţim ca, 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.
6. Precizăm că:
[] depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
[] nu depunem oferta alternativa.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampilă),
__________________,
legal
autorizat
să
semnez
oferta
pentru
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
OFERTANTUL............................................... (denumirea/numele)

6

în
şi

calitate de
în
numele

Operator economic
_________________________

(denumirea/numele)

ANEXA LA OFERTA FINANCIARA NR.............

Nr.crt Denumire serviciu prestat

Cantitatea Pret unitar
(hectare) (lei fara TVA)

Valoare (lei
fara TVA

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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DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA CONDITIILOR
DE MUNCA, DE PROTECTIE A MUNCII , PSI , MEDIU SI SOCIAL

Subsemnatul, .........................................., reprezentant, împuternicit al

......................................................, declar pe

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că la
elaborarea ofertei am tinut cont , atat de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii care trebuie asigurate
pe parcursul indeplinirii contractului de servicii, pentru personalul angajat in derularea contractului, cat si de obligatiile
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, in conformitate cu dispozitiile art. 51 din Legea nr. 98/2016 .
Totodata, ma angajez prin prezenta, ca voi respecta atat regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si
protectia muncii, cat si obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, in conformitate cu
legislatia in vigoare, pe parcursul indeplinirii contractului .
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........................................

Operator economic
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