OPIS FORMULARE:

Formularul 1 – Scrisoare de înaintare
Formularul 2 – Declaraţie privind eligibilitatea
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Formularul 7 - Acord explicit, neechivoc si irevocabil de insusire a modelului de contract aferent
achizitiei directe
Formularul 8 – Formular de ofertă + Anexa

Formular 1

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind
aplicarea

ACHIZIȚIEI

DIRECTE

pentru

atribuirea

contractului

________________________________________________(denumirea contractului de achiziţie
publică),

noi _________________________________________________ (denumirea/numele operatorului
economic) vă transmitem alăturat următoarele:
.............................................................................................................................................
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________

Cu stimă,
Operator economic,

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

(semnătura
autorizată )

Formular 2
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
Declaraţie privind eligibilitatea

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 ne aflăm in situaţia prevazută la Art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea
infractiunilor enumerate la Alin 1, pct.a) – g) și nu mă incadreaza în prevederile Alin. 2 – Art.164.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă
individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
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)

Formular 3
Operator economic
____________________

(denumirea/numele)

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165, art.167 din
Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul(a).............................................................. [se insereaza numele operatorului
economic-peroana juridică], 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], declar pe proprie răspundere că nu mă aflu in niciuna din următoarele situatii
prevăzute la art. 164, art.165, art 167 pentru ofertanţi.
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 orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

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

Formular 4
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.59 și art. 60
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Titlul contractului: .....................................................................................................
Subsemnatul .............................., reprezentant legal al ......................................... (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură si
a sancţiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 59 si art.60 din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv Ofertantul individual/Ofertantul
asociat/Candidatul/Subcontractantul propus/Terțul susținător (se alege cazul corespunzator si se inscrie
numele) ............................................................... nu se află în situaţiile de natură să determine apariţia
conflictului de interese.
Situaţiile de natură să determine apariţia conflictului de interese, în sensul art. 60 din Legea nr. 98/2016, sunt
următoarele:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care
deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi
susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul
de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane 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 unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori
subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane
despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, 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;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul
susţinător 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; prin acţionar sau asociat
semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel
puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în
adunarea generală.
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a 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.
Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente
emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent
autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică, sunt:
Prof. univ. dr. Cîmpeanu Sorin Mihai – rector,
Prof. univ. dr. Teodorescu Razvan Ionut – prorector,
Prof. univ. dr. Dragotoiu Dumitru – prorector,
Prof. univ. dr. Stanica 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,
Consilier juridic Dinita Irina Simona.
Comisia de evaluare a ofertelor:
Președinte cu drept de vot: prof.univ.dr. Georgeta temocico, președinte de rezerva cu drept de vot: ing.Gras
Oana. Membri: ing.Dumitra Stefan; ing. Mirela Boloaca; Membri de rezerva: Adm.patrim. Mihaela Sambotin,
Ing.Ghiata Daniela.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.

Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractanta dacă vor interveni
modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziție publică.
Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 326 “Falsul in Declarații” din
Codul Penal referitor la “Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută 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 făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la
2 ani sau cu amendă”.
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(numele reprezentantului legal, în clar)
_____________________
(semnătură autorizată)
_____________________

Formular 5
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)
Informaţii generale despre ofertant

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,
..............................
(semnătura autorizată)

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

FORMULAR 6

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

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

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

Nr.
crt.

1
2
...

Obiect
contract

Codul
CPV

Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Preţ
total
contract

Procent
îndeplinit
de
prestator
(%)

Perioadă
derulare
contract **)

Formular 7
Operator economic
____________________

(denumirea/numele)

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 8
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

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
prestam..........................................................
(denumirea
serviciului)
pentru
suma
de
.................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia
serviciului, 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 prestam serviciul
solicitat.
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 completării: ……………

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic).

Anexa la formularul de oferta

Pretul, fara TVA pentru prestarea urmatorului serviciu, este:
Nr.
Crt.

Denumire serviciu/material
rezultat

buc

Pret unitar lei
fara TVA

Pret total
lei
fara TVA

Pret total
lei
cu TVA

1.
2.
3.
4.
5.
TOTAL

Data completării: ……………

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic).

