Ofertant SC_______________________
CUI____________

Adresa:
tel:______________/fax:__________________
Formular 1
înregistrat la sediul autoritatii contractante
nr…............../…..........................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Catre, …………………………….
Ca urmare a anuntului / invitatiei de participare nr ………… din …………. aparut in …................... privind aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului de …........................................................................(denumirea contractului
de achizitie publica),
Noi, …......................................... (denumirea/numele si sediul / adresa operatorului economic )
va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Documentul …............................../(tipul, seria/ numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in
cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru slaborarea si prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand un original si ….. copii:
a)oferta;
b)documentele care insotesc oferta;

Data _____/_____/_____
_____________, (semnătura) în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi
în numele _________________________________ (denumirea/numele operator economic)

Ofertant SC_______________________
CUI____________

Adresa:
tel:______________/fax:__________________

Formular 2

IMPUTERNICIRE

Prin prezenta, subsemnatul …......………………………………….............…….,
Presedinte (Director General) al …...............…………………………………..,(denumirea operatorului economic )
cu sediul in ……………………………………………………….………………….(adresa completa)
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. ……………….…………, imputernicesc pe Dl./D-na.
……………………………………….., avand functia de …………….,
legitimat cu B.I./C.I. Seria ……., nr. ……………., emis de …………….……., pentru reprezentarea firmei la
procedura organizata de…........................, din data de…........, ora …........, pentru achizitia
……………………………….......( denumirea contractului )

Data _____/_____/_____
_____________, (semnătura) în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi
în numele _________________________________ (denumirea/numele operator economic)

Ofertant SC_______________________
CUI____________

Adresa:
tel:______________/fax:__________________
Formular 3

FORMULAR DE OFERTĂ
(pentru fiecare lot pentru care se depune oferta)
Către.......................................................(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________
(denumirea
si adresa completa a ofertantului), ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia
de atribuire, să funizam ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________(denumirea produselor) pentru suma de

________________________ lei (suma în litere şi în cifre), fara taxa pe valoarea adaugată si cheltuieli diverse si
neprevazute.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem executarea contractului
cat mai curand posibil dupa primirea ordinului administrativ de incepere a contractului
3. Termenul de garantie ofertat este de ___ luni fara limita de ore de functionare. La livrarea utilajului vom
asigura instruirea personalului de exploatare la sediul beneficiarului.
4. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de_______
__________________________________ (in litere si cifre) zile, respectiv pana la data de _________
(ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei
de valabilitate.
5. 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.
6. Precizăm că nu depunem oferta alternativă.
7. 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.
8. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi
primi.
Data __________
_____________, (semnătura) în calitate de _______________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în
numele _________________________________ (denumire operator economic)

Ofertant SC_______________________
CUI____________

Adresa:
tel:______________/fax:__________________
Formular 3B

ANEXA OFERTA FINANCIARA
Nr.
crt.

DENUMIRE

1.

CARACTERISTICI TEHNICE

Buc.

Pret unitar (lei)

Pret total (lei)

Caracteristicile tehnice sunt minimale si vor fi descrise explicit

Detalierea caracteristicilor ofertate, conform caietului de sarcini:
1.
2.
...
Data _____/_____/_____
_____________, (semnătura) în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi
în numele _________________________________ (denumirea/numele operator economic)

Ofertant SC_______________________
CUI____________

Adresa:
tel:______________/fax:__________________
Formular 4

TABEL DETALII PRODUCĂTOR
Denumire produs :______________________________________
Nr. crt.
1
2
3
4
5

6
7

Informaţii solicitate
Denumire producător
Ţara de reşedinţă a producătorului – Adresa
poştală
Ţara / adresa/ unităţii de producţie
Pagina web (dacă este disponibilă)
State membre UE unde produsul/produsele
este/sunt comercializat(e)
Sistemul Calităţii
- Standard aplicat
- Activităţi acoperite de standard
- Organismul de certificare
Declaraţie sau autorizaţie
- Numele semnatarului
- Poziţia în compania producătoare
- Contact (telefon /fax/e-mail)

Răspuns

Note :
1. În cazul în care produsele/grupul de produse ofertate au producători diferiţi, tabelul se va completa pentru
fiecare producător în parte.
2. Toate câmpurile din tabel trebuie completate explicit de ofertanţi.
Operator economic,
.................................

Ofertant SC_______________________
CUI____________

Adresa:
tel:______________/fax:__________________
Formular 5

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu oferta independenta
conform Ordinului Presedintelui ANRMAP 314 /2010
I. Subsemnatul/Subsemnatii,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentant/reprezentanti legali al/ai. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . ., intreprindere/asociere, în calitate de ofertant la procedura ………………...[se menţionează
procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează denumirea produselor
si codul CPV], din data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se
inserează numele autorităţii contractante],
certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificam prin prezenta, în numele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., urmatoarele:
1. am citit şi am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastrã de la procedura de achizitie publica în conditiile în care cele declarate
se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete în orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de
participare, inclusiv în privinta termenilor continuti de oferta;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se întelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat
ofertantul în numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza în cadrul aceleiasi proceduri de achizitie
publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputã şi formulata în mod independent fata de oricare concurent, fara a exista
consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri între concurenti în ceea ce priveşte
preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau
intentia de a include în respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei
proceduri;
7. oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din intelegeri între concurenti în ceea ce priveşte calitatea,
cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul
oficial al deschiderii publice, anunţata de contractor.
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia în vigoare, declar/declaram ca cele consemnate în prezentul
certificat sunt adevarate şi intrutotul conforme cu realitatea.
Data __________
_____________, (semnătura) în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi
în numele _________________________________ (denumirea/numele operator economic)

Ofertant SC_______________________
CUI____________

Adresa:
tel:______________/fax:__________________
Formular 6

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 691 din OUG34/2006
Subsemnatul(a).................................reprezentant al ................. [denumirea operatorului economic], în calitate de
ofertant
la
procedura
………………...[se
menţionează
procedura]
pentru
achizitia
de
........................................................................... [se inserează denumirea seviciului si lucrării şi codul CPV], din data
de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii
contractante],
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. Art. 691 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, respectiv:
”Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Terţul susţinător care are drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organ de conducere ori de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt
acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, este
exclus din procedura de atribuire.”
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 __________
_____________, (semnătura) în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în
numele _________________________________ (denumirea/numele operator economic)

Ofertant SC_______________________
CUI____________

Adresa:
tel:______________/fax:__________________
Formular 7

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul.........................., reprezentant împuternicit al _____________________(denumirea si sediul
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. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de
bani.
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 __________
_____________, (semnătura) în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în
numele _________________________________ (denumirea/numele operator economic)

Ofertant SC_______________________
CUI____________

Adresa:
tel:______________/fax:__________________
Formular 8

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
Subsemnatul(a).................................reprezentant al ................. [denumirea operatorului economic], în calitate de
ofertant
la
procedura
………………...[se
menţionează
procedura]
pentru
achizitia
de
........................................................................... [se inserează denumirea produselor si codul CPV], din data de
.............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii
contractante], declar pe proprie răspundere că societatea pe care o reprezint nu se afla in vreuna din sitiatiile de
mai jos:
a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic;
c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele
componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în
ţara în care este stabilit;
c1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive
imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor
acestuia;
d) a fost condamnat, în ultimii trei 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;
e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
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 __________
_____________, (semnătura) în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi
în numele _________________________________ (denumirea/numele operator economic)

Ofertant SC_______________________
CUI____________

Adresa:
tel:______________/fax:__________________
Formular 10

LISTA
unităţilor service acreditate conform legislatiei romane in vigoare unde se vor efectua
reviziile tehnice obligatorii şi reparaţiile pe durata garanţiei pentru utilajele si aparatura
achizitionata ce face obiectul contractului.
Nr.
crt.

Unitate service

Localitate

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

Distanţă faţă de sediul
achizitorului (UM Km)

Ofertant SC_______________________
CUI____________

Adresa:
tel:______________/fax:__________________

Formular 12
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
FURNIZARI SIMILARE (obiectului contractului), EFECTUATE ÎN ULTIMII 3 ANI pentru fiecare lot pentru care
se depune oferta.

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................................ (denumirea/numele si
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, banca, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai …………………………………………………, cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

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

Ofertant SC_______________________
CUI____________

Nr. Obiectul contractului Codul CPV
Crt.

0

1

2

Adresa:
tel:______________/fax:__________________

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresa

Calitatea
furnizorului *

3

4

Preţul total al
Procent
contractului îndeplinit de Cantitatea (U.M.)
furnizor
%
5

6

Perioada de
derulare a
contractului **)

7

8

1
2
Operator economic
......................

*) 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 contractul

Ofertant SC_______________________
CUI____________

Adresa:
tel:______________/fax:__________________
Formular 15

INFORMAŢII GENERALE*
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare .............../(numarul, data si locul de înmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul principal de activitate : .............../(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ............... (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de
înmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9.Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani(2011, 2012, 2013): raportata la obiectul contractului de achizitie publica
supus licitatiei, pentru fiecare lot pentru care se depune oferta.
Anul

Cifra de afaceri anuală la
31 decembrie (lei)

Cifra de afaceri anuală la
31 decembrie (euro)

OBIECTUL contractelor
de furnizare.

1.
2.
3.
Cifra de afaceri medie

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
*A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere.
Valorile vor fi exprimate în LEI. Data la care se face echivalenta leu-valuta este cursul mediu anual comunicat de
BNR pentru anul respectiv
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere în
ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi fişe centralizatoare
individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanţii legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul

