FORMULARE ŞI MODELE
Fiecare ofertant care participă, la achiziția de atribuire a contractului de achiziție publică are obligația de
a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, în corelare cu cerințele din caietul de sarcini,
completate în mod corespunzător și semnate olograf de persoanele autorizate.
Formularul nr. 1:
Formularul nr. 2:
Formularul nr. 3:
Formularul nr. 4:

Declarație pe propria răspundere privind respectarea condițiilor de mediu, social si
al relațiilor de muncă
Formular de ofertă și anexe
Grafic fizic de execuție a lucrării
Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr.
98/2016
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Formularul nr. 1
Operator economic
…………………………..
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind respectarea condițiilor de mediu, social și al relațiilor de muncă

Subsemnatul/a, ................................................. (nume și prenume în clar a persoanei autorizate), în calitate de
reprezentant legal al ………………………… (ofertant individual / ofertant asociat) la procedura de achiziție publica
............................................... (se menționează procedura), organizată de ................, declar pe propria răspundere, că la
elaborarea ofertei am ținut cont de toate reglementările referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social şi
al relațiilor de muncă pentru activitățile ce se vor desfășura pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări, în
conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, Legea nr. 265/2006 privind aprobarea
OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului și ale celorlalte reglementări aplicabile. Totodată, în conformitate cu
prevederile art. 51 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
declar pe propria răspundere că mă angajez ca pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări să respect
reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul
Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în
aceste domenii.
In calitate de contractant ne vom asigura ca toate aceste prevederi vor fi obligatorii pentru toți
subcontractanții.
Totodată, declar ca 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 unități în
care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data completării: …………………………

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

(semnătura autorizata)
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Formularul nr. 2
Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

FORMULAR DE OFERTĂ
Către: Autoritatea Contractantă [a se introduce denumirea]
După examinarea Documentației de atribuire, subsemnatul ......, reprezentant legal al SC .... SRL, mă angajez să semnez
Contractul ce rezultă din această achiziție directă și să demarez, să realizez și să finalizez activitățile specificate în
Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră tehnică și financiară.
În concordanță cu Propunerea tehnică și financiară prezentată, și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea
Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:
i.
ofertăm prețul total de ______ lei [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la
care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere],
Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:
a) am examinat conținutul Documentației de atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ____ [introduceți detalii],
comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile
la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate
de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;
b) am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice
aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a
se limita la Legea nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016;
c) avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici rezervă sau
restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile
incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;
d) după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne
declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;
e) documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost
pregătită luând în considerare toate acestea;
f) am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii
Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru
realizarea activităților în cadrul contractului;
g) suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată
documentelor achiziției;
h) am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în
Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.
Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] zile de la data
depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată
în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.
Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că:
1) noi, nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne
angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada
evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului.
2) am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără
a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres
conținutul lor și efectele lor juridice.
3) până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică de lucrări această Ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care
Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
4) Precizăm că:
 depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat
în mod clar “Ofertă Alternativă”;
x nu depunem Ofertă Alternativă.
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5) Înțelegem că Autoritatea Contractantă
a. nu este obligată să continue această achiziție și că își rezervă dreptul de a anula achiziția în orice
moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016.
b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.
c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate
anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.
6) Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de ___ [introduceți
procentul stabilit în modelul de contract și caietul de sarcini] din prețul Contractului.
7) Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei achiziții pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem
această Ofertă, în nici o altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de
subcontractant).
8) Văzând prevederile art. 57 alin. (1) art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din
HG nr. 395/2016 și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din
Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu
prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și dreptul de proprietate intelectuală:
Referința din Propunerea tehnică sau Propunerea financiară
[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]

Nr.
crt.
0

1

1.
2.

.... [introduceți informația]
.... [introduceți informația]

Nr.
crt.

De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care
părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară sunt confidențiale
sunt următoarele:
Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea
Financiară sunt confidențiale

0

1

1.
2.

.... [prezentați motivul]
.... [prezentați motivul]

Data _______________
Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în
condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului,

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

Numele semnatarului,

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

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

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

Declarăm că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 «Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea
necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta
își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit
legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă."
Reprezentant legal
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnătura si stampila)
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Anexa nr. 1 la formularul de ofertă

Nr.
crt.

Cerințe

0

Valori ofertate

1

2

1

Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant

2

Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma ........................,
în cuantum de: ................
Perioada de garanție de tehnică

......
(% din prețul total ofertat și valoare)

3

.......
(% din prețul total ofertat)

......
(luni calendaristice)

4

Perioada de mobilizare

........

(durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției)

5

Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor

(zile calendaristice)

.......
(zile calendaristice)

6
7

Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare și la termenul final
de execuție
Limita maxima a penalizărilor

......
(% din valoarea care trebuia sa fie
realizata)

.......
(% din prețul total ofertat)

8

Limita minimă a asigurărilor

......
(% din prețul total ofertat)

9

Perioada medie de remediere a defectelor

.......

10

Limita maxima a reținerilor din situațiile de plata lunare (garanții,
avansuri etc.)

(zile calendaristice)

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnătura si stampila)

5

.......
(% din situațiile de plata lunare)

Formularul nr. 8

GRAFIC FIZIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

Nr.
crt.
1.

2.
....
....

Grupa de obiecte/denumirea
obiectului

Anul 1
Luna
1
fizic %

2
fizic %

...
….

6
….

Obiect 01
Categoria de lucrări:
Obiect 02
Categoria de lucrări:
Obiect ...
Categoria de lucrări:
Obiect ....
Categoria de lucrări:

Notă!
Organizarea de șantier se va evidenția separat.
Data ……/…………
………………………………………. (numele), în calitate de ………………………. (funcția), legal autorizat să semnez
oferta pentru și în numele ……………………………… (denumirea/numele ofertantului)
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Formularul nr. 4
Numele Ofertantului: [introduceți întregul nume]

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016
Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]
Procedura de atribuirea a Contractului pentru ____________________________ [introduceți denumirea contractului],
anunț de participare ________________ [introduceți nr. anunțului de participare].
În legătură cu informațiile prezentate în cadrul Caietului de sarcini aferent achiziției identificate mai sus,
subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................. [numele, adresa Ofertantului], declar pe
propria răspundere, sub sancțiunea excluderii Ofertantului din procedura și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte
publice că în calitate de participant la această procedură, ______________________ [numele Ofertantului] nu mă aflu
într-o situație de conflict de interese în sensul articolului 59 și articolului 60 din Legea nr. 98/2016, respectiv:
(1) Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui
conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:
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;
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.
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), 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.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care
dispun.
Înțeleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea societatea poate fi exclusa din
procedura, și eu sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Prin urmare, declar că nu mă aflu în conflict de interese cu persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul
autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire.
Semnătură
[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele operatorului economic în calitate de Ofertant individual/membru
al asocierii/subcontractant/terț susținător]
Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]
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Totodată, declar ca am luat la cunoștința 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 unități în
care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.
Semnătură
[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele operatorului economic în calitate de Ofertant individual/membru
al asocierii/subcontractant/terț susținător]

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]
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