▪ MODELE 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 la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie
sectorial are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni,
completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

LISTA FORMULARELOR

Formular 1 - Scrisoare de inaintare
Formular 2- Formular de oferta financiara
Formular 3 - Informatii generale
Formular 4- Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din legea 98/2016 privind
achizitiile publice
Formular 5 -Declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din legea 98/2016
privind achizitiile publice
Formular 6 - Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60
din legea 98/2016
Formular 7 - Declaratie privind lista principalelor servicii similare in ultimii trei ani
Formular 8 - Declaratie privind sanatatea si protectia muncii
Formular 9 - Imputernicire
Formular 10 - Lista privind personalul specilaizat .

Formular 1
CANDIDATUL (denumire, datele de identificare)
…………………………………

Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr.............................
Data.............ora.........

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către________________________________
(denumirea entitatii contractante)
Ca urmare a anunţului de participare simplificat nr. ______ din ______________, publicat la adresa
de internet www.goscomrasnov.ro , anunt publicat SEAP nr…………………in data de
……………………..privind aplicarea procedurii simplificate proprie pentru atribuirea contractului
de achizitie sectorial _______________________________ (denumirea contractului de achiziţie
publică)
,
cod
CPV…………………………………….noi
________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă
transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru
participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;
2. Plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ___________
Cu stima,
Operator economic, ____________________ (semnătura autorizată )

Formular 2

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARĂ

Catre .......................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ........
…………………………………………………../(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam
serviciile……………………………………............................ (denumirea serviciilor) pentru suma
de ...........…………..lei, (suma in litere si in cifre) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in
valoare......………………lei.(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile
adjudecate , conform clauzelor contractuale.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile,(durata in litere
si cifre) respectiv pana la data de ..........(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si
poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie sectorial aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
- depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
- nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia pentru
elaborarea si prezentarea ofertei.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.

Data ......../........../.........

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

(denumirea/numele ofertantului)

..........................................................
(semnatura), in calitate de .........., legal autorizat
semnez oferta pentru si in numele

CENTRALIZATOR FINANCIAR
ANEXA LA Formularul 2

Nr.
crt.

Denumire
serviciu

Tarif /ora
lei

Valoare
totala serviciu pentru 12 luni

NOTA:
- preturile sunt in lei, fara TVA.

Data ......../........../.........
.............(semnatura) in calitate de .........., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in
numele ....................../(denumirea/numele ofertantului)

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

Formular 3

INFORMAŢII GENERALE

1.

Denumirea:

2.

Codul fiscal:

3.

Adresa sediului central:

4.

Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: ......................................................... (numărul, data şi
locul de înmatriculare/înregistrare)
6.Cont IBAN:............................................................................................... (in conformitate cu
prevederile din statutul propriu)
7. Obiectul de activitate, pe domenii: ............................................................... (în conformitate cu
prevederile din statutul propriu)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale,daca este cazul ————————————(adrese
complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
9. Principala piaţă a afacerilor:
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul

Nr. Crt.

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie
RON

1

2016

2

2015

3

2014

4 Media Anula

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie (EURO)

Data completarii .....................(ziua, luna, anul).

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizata)

Formular 4

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 177 DIN LEGEA 99/
2016 PRIVIND ACHIZITIILE SECTORIALE
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
___________________________________________________________, (denumirea/numele și sediul/
adresa operatorului economic) în calitate de ofertant declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile
prevăzute la art. 177 din Legea 99/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie sectorial 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 deart. 10-13din
Legeanr. 78/2000pentru 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;
1

5

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18 -18 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.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în
cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 177 din Legea 99/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic, _________________ (semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC _____________________

Formular 5.

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 178 ȘI 180 DIN LEGEA 99/2016
PRIVIND ACHIZIȚIILE SECTORIALE
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
_______________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa
operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura simplificată proprie pentru achiziţia de
Servicii de paza si protectie, cod CPV 79713000-5 la data de ____________________ organizată de
_______________________________ (denumirea entitatii contractante), declar pe proprie răspundere
că:
1.

Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 178, alin. (1) și art. 179 , alin. (2)
din Legea 99/2016.

2.

Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 180 alin (1) din Legea
99/2016, respectiv:

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 64 alin 1, iar autoritatea entitatea contractanta poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor
competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;
b)

nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;

c)

nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar entitatea
contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie
a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul
sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a
concurenţei;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul
unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea entitatii
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm
documentele justificative solicitate;

i)nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al entitatii contractante, să
obţinem informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de
atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă
asupra deciziilor entittii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie sectorial /acordului-cadru către
respectivul operator economic.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
_________________ (semnătura autorizată )

Formular 6
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 72 ȘI 73 DIN LEGEA 99/2016

1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
________________________________________________________________, (denumirea/
numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura simplificată
proprie , declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 72 și 73 din Legea
nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de
decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de
atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire ;
Numele şi prenumele

Funcţia

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.
Operator economic, _________________ (semnatura autorizată)

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

Formular 7

(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA principalelor servicii similare în ultimii trei ani

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 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate Comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informații reprezentanții lor autorizați ai…………………………………
cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.
Informațiile furnizate cu privire la identificarea clienților/ beneficiarilor și valorile prestărilor
sunt strict confidențiale, ele fiind este destinat exclusiv evaluării de către entitatea contractantă

a experienței similare a operatorului economic, în raport cu principalele prestări de servicii.
Entitatea contractantă nu este îndreptățită să divulge către nicio persoana indiferent de scopul și
nici nu poate fi folosit aceste informații în alte scopuri, sunt să-mi țină prevăzute de legislația în
vigoare.
Servicii
prestate

cod
cpv

Denumirea
beneficiar/
client/
adresa

calitatea
pret fara TVA Servicii
prestatorulu
receptionate
i

Perioada
derulare

Totodată, dar declar cam la cunoștință de prevederile art. 326 ,, falsul în declarații ,, din
codul penal .

Data completarii .....................(ziua, luna, anul).
Operator economic, ............................... (semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC
……………………………
(denumirea/numele)

LISTA PRIVIND PERSONALUL SPECIALIZAT

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul de mai jos 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.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
financiar în legatură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………..
(se precizează data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei)

Nr.
Crt.

Numele si prenumele

0

1

Studii de specialitate

Serviciile prestate in calitate
de specialist

2

4

1
2
3
...

Anexez la declaraţie CV-urile, diplome, certificate sau atestate ale personalului responsabil pentru
îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Data completării ......................
Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată)

Formular 8

DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII
Subsemnatul .................................................. (nume şi prenume), reprezentant
al ............................. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să
prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile
obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în
România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul
pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data completării ………………………………..
Operator economic,.......................................
(nume, semnătura autorizată şi ştampila)

OPERATORUL ECONOMIC ___________________(denumire / sediu )

Formular9

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
___________________
(denumire / sediu )
nr._________data___________ora_____

ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa ................................................, cu sediul în ..........................................................,
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ..........................., CUI .................., atribut fiscal ...........,
reprezentată legal prin ................................................., în calitate ...........................................,
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 ........................, organizată de ........................................................ în scopul atribuirii

contractului de .................................................................................................... din data
de ........................

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea
la procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul
desfăşurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei
cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
Data ………………

Denumirea mandantului

S.C. __________________________ reprezentată legal prin ___________________________
(Nume, prenume) ___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)

