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ANTET OFERTANT

FORMULARE
Formular nr. 1
Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. …......./….......

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către
U.S.A.M.V. Bucuresti
Bd. Marasti nr. 59, sector 1, Bucuresti

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ……...…... din ……................,(ziua/luna/anul)
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului …......................................(denumirea
contractului
de
achiziţie
publică)
….....................................................................
noi
….......................................................... (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat
următoarele:
1. Documentele care însoţesc oferta:
- ...............
-.................
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării: _____________

Ofertant,
…...................................
(semnătura autorizată)

ANTET OFERTANT
Formular nr. 2

INFORMATII GENERALE

Denumirea/numele
Codul fiscal
Cont Trezorerie

Adresa sediului central

Telefon
Fax:
E-mail
Cod postal
Numele persoanelelor care
vor semna contractul și
funcția acestora

Data completării: _______________

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

ANTET OFERTANT
Formular nr. 3
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
privind neincadrarea in situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………………………………….
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, respectiv:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art.
36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control
în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea
98/2016.

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.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării: _______________

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

ANTET OFERTANT
Formular nr. 4

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016
Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic
persoana
juridică],
în
calitate
de
ofertant
la
procedura
de
................................................................................................
pentru
achiziţia
de
............................................................................................................................,
cod
CPV
..................................., organizată de Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara
Bucuresti la data de ............................., declar pe proprie răspundere că:
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165 din Legea 98/2016.
2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situaţii prevazute de art. 167 (1) din Legea
98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă 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) se ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă 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,
iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare
a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 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 vinovati de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte
documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţam în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să
obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de
atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă
asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului
operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru către respectivul 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 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.

Data completarii: ____________
Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată )

Formular 5
OFERTANT ……………………….….
Cu sediul în …………………………...
Strada………………….. …….Nr….…Cod postal………
Telefon………………Fax…………….
E-mail………………………………….
Cod înregistrare fiscală………………
Nr. Înreg. Reg. Comerţului…….….....
Nr……………..data …………….........

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
(neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 și art.60
din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice)
1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea
falsului în declaraţii, următoarele:
a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri in procesul
de evaluare/verificare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor ce detin parti sociale, parti
de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau
subcontractanti propusi, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de
conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti
propusi;
b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri in procesul
de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoana care este soţ/soţie, rudă
sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a Universitatii de Stiinte Agronomice si
Medicina Veterinara din Bucuresti,
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii sunt: Prof. univ. dr. Cîmpeanu Sorin Mihai – rector, Prof. univ.
dr. Teodorescu Răzvan Ionuţ – prorector, Prof. univ. dr. Drăgotoiu Dumitru – prorector, Prof. univ.
dr. Stănică Florin – prorector, Prof. univ. dr. Mircea Mihalache – prorector, Prof. univ.dr. Fântâneru
Gina – prorector, Ing. Mariana Postamentel – director general administrativ, Ec. Laura Iosub –
director economic, Cons. juridic Dinita Irina Simona - consilier juridic USAMV Bucuresti.
Comisia de evaluare a ofertelor: adm. patrim. Mihaela Sambotin, dr. ing. Sebastian Mustata, ing.
Ştefan Dumitra, director Biblioteca Carmen Constantin, dr. ing. Letitia Purdoiu.
Membri de rezerva: ing. Valentin Lazar, ing. Oana Gras
c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri in procesul
de evaluare/verificare)a solicitarilor de de participare/oferelor a unei persoane despre care se
constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete ca poate avea, direct sau
indirect, un interes personal, financiar sau economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă
situaţie de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul
procesului de evaluare;

d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem 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 Universitatii de Stiinte
Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti;
e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am 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 Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti sale
implicate în procedura de atribuire.
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. 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.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Universitatii de Stiinte Agronomice si
Medicina Veterinara din Bucuresti cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Data completării: _________________

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

ANTET OFERTANT

Formular 6

Acord explicit, neechivoc si irevocabil de insusire a modelului de contract
aferent achizitiei directe

Subsemnatul(a).............................................................. [se insereaza numele operatorului
economic-peroana
juridică],
prin
reprezentatnt
legal
....................................................................... în calitate de ofertant pentru achizitia de
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de ...................... [se inserează
data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii
contractante], imi exprim acordul explicit, neechivoc si irevocabil de insusire a modelului de
contract in cazul adjudecarii ........................................................................................
................................................................................. [ se insereaza denumirea achizitiei].

Data completării: _____________

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

Formular 7
FORMULAR DE OFERTA
Catre _______________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii……………………., reprezentanti ai
ofertantului ______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si
(denumirea/numele ofertantului)
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa furnizam _________________
(denumirea produselor)
pentru suma de ________________________ lei, reprezentand _________________ euro,
(suma în litere si în cifre)
(suma în litere si în cifre)
platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
________________________________ lei.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in
termenul de livrare asumat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____________ zile, respectiv pana
la data de ____________
(durata in litere si cifre)
(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 publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.
5. Precizam ca:
|_| 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 de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.
Data completarii: ___________

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
......................................

Anexa la formularul nr. 7
CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Nr.
crt.

0

Denumirea
produselor

1

ISSN

Cantitate

2

3

Nr. de
aparitii
2019

Nr. de
aparitii
2020

Nr.
aparitii/an

Pret lei fara
TVA/numar
aparitie

4

5

6 (4+5)

7

Pret lei fara
TVA/un
abonament
pentru 12
luni
8 (6 x 7)

1
2
..
...

(Nota: preturile vor fi exprimate cu cel mult doua zecimale)

TOTAL lei fara TVA= ………
TOTAL lei cu TVA= ………..

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului

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

Valoare
totala lei
fara TVA
2019

Valoare
totala lei fara
TVA 2020

Valoare totala lei
fara TVA/ 12 luni

9 (4 x 7)

10 (5 x 7)

11 (9+10)

