Secţiunea III

Formulare şi modele

0

Formular 1
Adresa : ……….
Tel/Fax : …………….
E-mail : …………………..

Nr. ________ / _____
SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI
Către,
(denumire autoritate contractantă)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de
(tip procedură)

achiziţie publică ______________________________________________________
___________________________________– COD CPSA/CPV ________________,
următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

vă

adresăm

1.____________________________________________________________
___________________________________________________________________.
2.____________________________________________________________
___________________________________________________________________.
3.____________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de
vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.
Cu consideraţie,
S.C.____________________
Reprezentata prin dl. / d-na in calitate de
…………………………………………………………………
... ………………………………………
(semnătura autorizată)
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Formular 4

Nr. ________ / _____
SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,
S.C. ___________________________________
(denumire ofertant)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de
(tip procedura)

achiziţie publică ______________________________________________________

___________________________________– COD CPSA _______________,
vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:
1.____________________________________________________________
___________________________________________________________________.
2.____________________________________________________________
___________________________________________________________________.
3.____________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi răspunsul dumneavoastră
până la data de ________________ ora _________.

Cu consideraţie,

PREŞEDINTE COMISIE DE EVALUARE

……………………………….
(nume si semnătura )
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Formular A

Operator economic
…................................
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul ……….., reprezentant împuternicit al …........................ (denumirea/numele
si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma
aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare
definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii
criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Data completarii …...................

Operator economic,
….............................
(semnatura autorizata)

3

Formular B
Operator economic
…...............................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) …................... (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de
ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect ….................................................. (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de …............................ (zi/luna/an),
organizată de …................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe
propria răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la
lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor si 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 până la data solicitată ….............................;
d) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător toate obligaţiile contractuale şi nu am
prejudiciat nici un beneficiar;
e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională;
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 aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării:

Operator

economic,

Reprezentata prin dl. / d-na in calitate de
…………………………………………………………………...

….............................
(semnătura autorizată)
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Formular F6
OPERATOR ECONOMIC
……………………………
DECLARATIE PRIVIND LITIGIILE
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al..................................................., declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Primariei CRISTIAN, comuna CRISTIAN, jud.
BRASOV cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra.
Prezenta declaratie este valabila pâna la data de …………………………..
(se precizeaza data expirarii
perioadei de valabilitate a ofertei)

Subsemnatul declar ca:
[ ] in ultimii doi ani am avut/ am litigii, detaliate in tabelul de mai jos;
[ ] nu am avut litigii.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

Anul 2007
Parte implicata
Cauza disputei
Suma
implicata
moneda

Anul 2008

Anul 2009

si

Operatorul economic________________________________________, în ultimii trei ani, din motive
imputabile acestuia nu si-a îndeplinit sau a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a
produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia:DA [ ] NU [ ]
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

Data completarii ......................
Operator economic,
……………….
(semnatura autorizata )

5

Formular B2

OPERATORUL ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
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. 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. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
(mii lei)

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
(echivalent euro)

1.
2.
3.
Media anuală:

Solvabilitate patrimoniala :capital propriu/total pasiv x100 =……………%
Lichiditate generala:active circulante/datorii curente x100 =………………%
Indicatorii se calculeaza pe baza datelor din bilantul contabil intocmit la data de 31.12.2008

Operator economic,
…......................................
Reprezentata prin dl. / d-na …………………………………….
in calitate de …………………………………………………………………...
(semnatura autorizata)
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Formular C3

OPERATORUL ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LUCRĂRI SIMILARE EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 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 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 însotesc 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.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………………
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Operator economic,
………… ……………….
Reprezentata prin dl. / d-na …………………………………….
in calitate de …………………………………………………………………...

(semnatura autorizată )
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ANEXA 1 la Formularul C3

LISTA PRINCIPALELOR
LUCRĂRI SIMILARE EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Nr.
Crt

0

Obiectul contractului

1

Codul
CPV

2

Denumirea/
numele
Beneficiarului
/clientului
Adresa
3

Calitatea
executantului*)

4

Preţul total
al contractului

5

Procent
executat
%

Perioada de
derulare a
contractului
**)

6

7

1

2

.....

Operator economic,
.....................
Reprezentata prin dl. / d-na …………………………………….
in calitate de …………………………………………………………………...
(semnatura 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 lucrărilor.
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Formular F6A
(denumire ofertant)

INFORMATII PRIVIND OBLIGATIILE CONTRACTUALE ÎN CURS
Denumirea
obiectivului de
investitii
Contract
încheiat(nr./luna/an)

Valoarea
lucrarii
contractate
sau în curs de
contractare
Lei

Coeficientul
de
actualizare

Valoarea
actualizata a
lucrarii

Lei

Lei

Valoarea
executata,
reactualizata
(pâna la data)

Valoarea
ramasa de
executat

Lei
Lei

Valoarea
preconizata a
se executa în
urmatoarele
12 luni
Lei

Durata
de
executie
contractata

Termen
punere în
functiune,
conform
contractului

Luni

Luna/an

TOTAL

Data completarii: ......................................
........................................................
(denumire ofertant)
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ANEXA 2 la Formularul C3
EXPERIENTA SIMILARA*1)
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 moneda
exprimata
in care s-a încheiat
in echivalent
contractul
euro
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. Durata de executie a lucrarii(luni)
a) contractanta – termen PIF: _______
b) efectiv realizata – PIF: __________
c) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: _____________________________.
7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: _________.
8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: ______
9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara, cu
referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contract:
___________________________________________________________
Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)
1*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract

Formular F 7

DECLARATIE
Privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................................................................. (denumirea si adresa
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
..................................
(semnatura autorizata)

Formularul E
OPERATORUL ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele
LISTA
cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

Nr.crt.

Denumire utilaj/echipament/instalaţie

U.M.

Forma de deţinere

Cantitate
Proprietate

1.
2.
3.

Operator economic,
......................
Reprezentata prin dl. / d-na …………………………………….
in calitate de …………………………………………………………………...

(semnatura autorizată)

În chirie

Formular F
OPERATOR ECONOMIC
……………………………

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE
CONDUCERE

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)

Anul 1

Anul2

Anul 3

Personal
angajat
Din care
personal de
conducere
(În cazul solicitării)
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica.
Data completării ......................

Operator economic,
………… ……………….
Reprezentata prin dl. / d-na …………………………………….
in calitate de …………………………………………………………………...
(semnatura autorizată )

Anexa 1 la Formularul F

INFORMATII REFERITOARE
LA PERSONALUL DE CONDUCERE
Subsemnatul _/, Director General al societatii comerciale................................ declar pe propria raspundere
ca pentru lucrarea “_______________”
voi folosi urmatorul personal de conducere precum si urmatoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea
contractului:
Nr
crt

0
A

FUNCTIA

1
PERSONAL DE CONDUCERE

1

DIRECTOR GENERAL

2

DIRECTOR ECONOMIC

3

DIRECTOR TEHNIC

B

NUMELE SI
PRENUMELE
Studiile se
specialitate
2

Vechime în
specialitate
(ani)
3

PERSOANE RESPONSABILE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI

1

……………………..

……………………..

……………………..

2

……………………..

……………………..

……………………..

.

……………………..

Operator economic,
(semnatura autorizata )
.....................................

Numarul de lucrari
similare, executate
în calitate de
conducator
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Anexa 2 la Formular F
OFERTANT
______________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE
PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI DE LUCRARI :
……………………………………………….
Subsemnatul ……..............………......................................…………………. declar ca datele cuprinse in CV
sunt adevarate si imi exprim disponibilitatea de a indeplini activitatea pentru care sunt propus in legatura cu
derularea contractului de lucrari
…………………………………………………….. pentru compania
…………………………………….

Nume
Semnatura

Data

FORMULAR F2
PRODUCATOR
_______________
(denumirea/numele)

AUTORIZARE
Catre
U.A.T. COMUNA CRISTIAN, jud. BRASOV,
Str. P-ţa Libertăţii nr. 1, 507055 Comuna Cristian, jud. Braşov

Noi ____________________________________________________, ca producatori

(denumirea

producatorului, adresa completa, inregistrare)

de ___________________________________si avand capacitatile de productie in ______
(denumirea produselor)

______________________________________, il autorizam prin prezenta pe furnizorul __
(adresa fabricii)

__________________________________________________sa livreze produsele mai sus
(denumirea/numele, adresa completa)

mentionate.
Prin

prezenta

garantam

calitatea

si

performantele

produselor

oferite

si

il

autorizam

pe

_______________________________________ sa asigure pentru produsele respective
(denumirea furnizorului)

indeplinirea obligatiilor care decurg din contractul de executare / furnizare, referitoare la serviciile de instalare si
punere in functiune, de intretinere si de asistenta tehnica.

Data completarii ________________

Producator,
___________________
(semnatura autorizata)

Formular D
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANŢI 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 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 autoritaţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………………………......
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator,
………… ……………….
Reprezentata prin dl. / d-na …………………………………….
in calitate de …………………………………………………………………...
(semnatura autorizată )

Anexa la Formularul D

Nr.
Crt.

Denumire subcontractant

Partea/părţile din contract
ce urmează a fi
subcontractante

Operator economic,
......................
Reprezentata prin dl. / d-na …………………………………….
in calitate de …………………………………………………………………...
(semnatura autorizată)

Acord subcontractor cu
specimen de semnatură

Formular D 1

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
__________________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general
si
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,
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 in perioada respectiva.
(lucrari,produse,servicii)
- 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 contractul,
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
esalonata conform graficului anexa la contract.
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.
Alte dispozitii:
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
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 plati 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)

Formular D 2
ACORD DE ASOCIERE
în vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, aprobata prin legea nr.337/2006.
1. Partile acordului :
_______________________, reprezentata prin................................, în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si
________________________ reprezentata prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociatii au convenit sa desfasoare în comun urmatoarele activitati:
a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de ...................................
................................(denumire autoritate contractanta) pentru atribuirea contractului /acordului cadru
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achizitie publica în cazul desemnarii ofertei comune ca fiind câstigatoare.
2.2 Alte activitati ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la îndeplinirea contractului de achizitie publica este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de asociati se va efectua
proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egala cu perioada derularii procedurii de atribuire si
se prelungeste corespunzator cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnarii asocierii ca fiind
câstigatoare a procedurii de achizitie).
4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
4.1 Se împuterniceste SC..............................., având calitatea de lider al asociatiei pentru
întocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia în numele si pentru asocierea
constituita prin prezentul acord.
4.2 Se împuterniceste SC..............................., având calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea contractului
de achizitie publica în numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord, în cazul desemnarii asocierii ca
fiind câstigatoare a procedurii de achizitie).
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îsi înceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a activitatilor prevazute la art. 2 din
acord;
c) alte cauze prevazute de lege.

6 Comunicari
6.1 Orice comunicare între parti este valabil îndeplinita daca se va face în scris si va fi transmisa la
adresa/adresele ......................................................., prevazute la art..........
6.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar în caz de nerezolvare vor fi solutionate de
catre instanta de judecata competenta.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un numar de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astazi............................(data semnarii lui)
Liderul asociatiei:

______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________
Nota!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ si se va completa în functie de cerintele
specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Formular 11
BANCA
….................................
(denumirea)

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 …...............................................................
(denumirea contractului de achiziţie publică),
noi …...................................................... (denumirea băncii), având sediul înregistrat la
….............................................. (adresa băncii),
ne obligăm faţă de ….............................................. (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma
de …......................................... (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă
obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să
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 în perioada
de valabilitate a acesteia;
b)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul …..................................................................
(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ….....................................................................
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a
ofertei.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ….....................................................................

Parafată de Banca …........................... (semnătura autorizată) în ziua …..... luna …..... anul …... .

Formularul 10C

OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1.
Examinând
documentaţia
de
atribuire,
subsemnaţii,
reprezentanţi
ai
ofertantului
______________________________, ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi
(denumirea/numele ofertantului)
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm _________________
(denumirea lucrării)
pentru suma de ________________________ (moneda ofertei)
(suma în litere şi în cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________ .
(suma în litere şi în cifre)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât
mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de
execuţie anexat în _________________________
(perioada în litere şi în cifre)
luni calendaristice.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de
___________________________ zile, respectiv până la data de ____________________
(durata în litere şi în cifre)
(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 achiziţie publică aceasta ofertă, împreuna cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
_
|_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem oferta alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
6. 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.
7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă pe care
o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnătura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumirea/numele operator economic)
Reprezentata prin dl. / d-na …………………………………….
in calitate de …………………………………………………………………...

OPERATORUL ECONOMIC
_______________
(denumirea/numele
Formularul 3

1
2
3
4

5

6
7
8
9

Valoarea maxima a lucrarilor executate de
subcontractant
Garantia de buna executie va fi constituita
sub forma in cuantum de:
Perioada de garantie de buna executie
Perioada de mobilizare (durata de la data
primirii ordinului de incepere a lucrarilor
pana la data inceperii executiei)
Termenul pentru emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor (de la data semnarii
contractului)
Penalizari pentru intarzieri la termene
intermediare si la termenul final de execute
Limita maxima a penalizarilor
Perioada medie de remediere a defectelor
Limita maxima a retinerilor din situatiile
de plata lunare (garantii, avansuri etc.)

Ofertant,
................................
Reprezentata prin dl. / d-na …………………………………….
in calitate de …………………………………………………………………...
(semnatura autorizata)

% din pretul total
ofertat
% din pretul ofertat,
fara TVA
luni calendaristice
zile calendaristice

zile calendaristice

% din valoarea care
trebuia sa fie realizata
% din pretul total
ofertat
zile calendaristice
% din situatiile de
plata lunare

Anexa 1 Formular 10C
OPERATORUL ECONOMIC
_______________
(denumirea/numele

Nr.
crt.

Articol

U/M

Cantitate

Devizul-oferta al obiectului ______________(se completeaza pentru fiecare obiect in parte
conform fisa antemasuratori)

1.

Preţ unitar
Material
Manoperă
Utilaj
Transport
-

Total articol
2.

Total articol

Valoare
articol
-

.
.
.
.
a.Cheltuieli directe din articole:
Greutate
Materiale
Manopera
b.Alte cheltuieli directe (din care):

Utilaj

Transport

- CAS:
- somaj:
- sanatate:
- fond de risc:
-cci (0.85%)
-fond de garantare
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate
c.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE (a+b)
d.Cheltuieli indirecte =
e. Profit =
f.TOTAL GENERAL deviz (c+d+e)
TVA
TOTAL CU TVA

Ofertant,
………………………………….
Reprezentata prin dl. / d-na …………………………………….
in calitate de …………………………………………………………………...
(semnatura autorizata)

Total

Anexa 2 Formular 10C
OPERATORUL ECONOMIC
________________
(denumirea/numele)
CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI
Devizul - ofertă al obiectului
Nr.
Crt

Categoria de lucrări

0
I.

1

Din care (după caz):

Valoarea (exclusiv
TVA) (RON)

2

Contractantul/
Conducătorul (liderul
asociaţiei

Asociatul 1

Asociatul 2

Subcontractantul 1

Subcontractantul 2

3

4

5

6

7

Total valoare
(exclusiv T.V.A.)
mii leipe valoarea adăugată (RON)
Taxa
Total (inclusiv T.VA)
(RON)
Ofertant, (semnătura autorizată)

Reprezentata prin dl. / d-na …………………………………….
in calitate de …………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………

OPERATORUL ECONOMIC
________________
(denumirea/numele)
Formular 12 (formular 26)

GRAFIC DE LUCRARI CU TERMENE DE FINALIZARE

Nr
Grupa de Obiecte / Denumirea Obiectului
crt

Fizic
1

Obiect 01
1. Categoria de lucrari
Arhitectura
Obiect 02
2. Categoria de lucrari
Rezistenta.
Obiect 02
3 Categoria de lucrari
Instalatii electrice
Obiect 03
4 Categoria de lucrari
Instalatii sanitare interioare.
Obiect 04
5 Categoria de lucrari
Instalatii incalzire
Obiect 05
6 Categoria de lucrari
Amenajare centrala termica
Obiect 06
7 Categoria de lucrari
Bransament apa si racord canalizare
Obiect 07
8 Categoria de lucrari
Canal preturnat 30x30 cm
Obiect 08
9 Categoria de lucrari
Drumuri refacere imbracaminte rutiera
…
---

Candidat/ofertant,
.................................
Reprezentat prin dl. / d-na …………………………………….
in calitate de …………………………………………………………………...

(semnătura autorizată)

Luna
2
…..

n.

Formular I 1

OPERATORUL ECONOMIC

Înregistrat la sediul autoritatii contractante
nr._________data___________ora_____

___________________
(denumire / sediu )

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Catre ________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea
procedurii de ____________________(denumire procedura) pentru atribuirea
contractului _________________________________________(denumirea contractului de
achizitie publica), noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului
economic) va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia
pentru participare, în cuantumul si în forma stabilita de dumneavoastra prin documentatia de atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat si marcat în mod vizibil, continând, în original si într-un numar de
________ copii:
a) oferta;
b) documentele care însotesc oferta.
c) mostre, schite dupa caz.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii ___________

Cu stima,

Operator economic,
...................................
(semnatura autorizata )

Formular I 2
Ofertant,
............................
(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA OFERTANTULUI
LA SEDINTA DE DESCHIDERE

Subscrisa............................................................ cu sediul in .................................
Inmatriculata
la
ORC
sub
nr.............CIF..............................,reprezentata
legal
prin
.......................................... in calitate de ............................... imputernicim prin prezenta pe
............................. Domnul/Doamna ..................................(numele), posesor al actului de
identitate............(tipul actului) seria ............ nr. ..................., emis de .....................(emitent) la data de
........................................,
cod
numeric
personal.....................................................................................................
specimen
de
semnatura...........................................................sa
ne
reprezinte
la
procedura
................................................................................................................. in scopul atribuirii
contractului pentru:
..............................................................................................................................................
In indeplinirea mandatului sau imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii:
-Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea la
procedura
-Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul
si/sau in urma desfasurarii procedurii
-Sa raspunda la solicitarile de clarificare formulate de comisia de evaluare in timpul desfasurarii procedurii
-Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura
Prin prezenta imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire
la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.
Nota ; Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate al persoanei imputernicite
Data completarii..................................

Ofertant,
................................
(Semnatura autorizata)

Formular G

BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE
Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica _______________________,
(denumirea contractului)

încheiat între __________________ , în calitate de contractant, si __________________, în calitate de
achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim în favoarea achizitorului, pâna la concurenta sumei de
_____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta
la prima sa cerere însotita de o declaratie cu privire la neîndeplinirea obligatiilor ce revin contractantului,
astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face
în termenul mentionat în cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a
contractantului.
Prezenta garantie este valabila pâna la data de ____________________ .
În cazul în care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a
garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se
va obtine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garantie îsi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____
(semnatura autorizata)

Formular F 5

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Sediu :
Telefon / Fax :

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND RESPECTAREA
REGULILOR OBLIGATORII REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE
MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIE A MUNCII, LA NORMELE DE PREVENIRE ŞI
STINGERE A INCENDIILOR, LA NORMELE DE TEHNICĂ A
SECURITĂŢII MUNCII, ÎN VIGOARE
Referitor la procedura organizată de U.A.T. Comuna Cristian, jud. Braşov privind încheierea
contractului de achizitie publica ce are ca obiect
____________________________________________________________________
Subsemnatul,........................................................................, reprezentant împuternicit al
S.C. ..............................................................................................
(denumirea / numele şi sediul / adresa ofertantului)
, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
următoarele :
-

respect regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care
sunt în vigoare la nivel naţional şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii
contractului ;

-

respect normele de prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare ;

-

respect normele de tehnica securităţii muncii în vigoare ;

adica vom respecta pe toată durata de execuţie a contractului, în cazul în care acesta ne va fi atribuit, regulile
obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii în vigoare la nivel naţional în speţă prevederile
Legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi orice altă reglementare care va apărea în perioada
menţionată mai sus.
Prezenta declaraţie este valabilă pana la finalizarea contractului .

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

Ofertant,
.........................................
(nume, semnătura autorizată şi ştampilă)

Formular nr. 12C
Operator economic
............................................
(denumirea/numele)
DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul, ............................( nume şi prenume) reprezentant imputernicit al ...............................
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate
faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie
publica .................. (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ........................
(denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an),
organizata de ........................................... (denumirea autoritatii contractante),
particip si depun oferta:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .......................................................;
[ ] ca subcontractant al ..................................................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in
anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire
a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe
parcursul derularii contractului de achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ......................
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar
in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
.........................................

(nume, semnătura autorizată şi ştampilă)

Formular pentru persoane juridice
A

Formular nr.18

Antet/contestator
..................................................

Contestaţie

Subscrisa ................................................................., cu sediul în ......................................................... cod
unic de înregistrare ................................................., reprezentată legal prin ........................................, în
calitate de ofertant / candidat la procedura de atribuire a contractului de ........................................,
organizată de autoritatea contractantă ....................................................., având sediul în
........................................
contest decizia autorităţii contractante ......................................................, pe care o consider nelegală.
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt :
- în fapt ....................................................
- în drept .................................................
În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă :
........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................

Reprezentant legal (nume, prenume în clar)
...................................................................................
(semnătura autorizată)

