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Formular nr. 3 – Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice
Formular nr. 4 – Declaratie privind insusirea cerintelor tehnice si de calitate specifice caietului de
sarcini

1

Formularul nr. 1
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către
..................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini,
subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului .......................................... [denumirea/numele ofertantului]
ne angajăm să semnăm contractul__________________________ [introduceți denumirea contractului] să demarăm,
să executăm și să finalizăm lucrările specificate în acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire
și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastră
financiară.
Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările descrise în documentația tehnică oferim un preț total de
______________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară], fără TVA, plătibilă după
recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de _________________ [introduceți suma în cifre și litere și
moneda].
2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:
a. Am examinat conținutul documentaţiei de atribuire, si îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție;
b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____________ [introduceți numărul]
zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de ________[ziua/luna/anul] și oferta va ramâne
obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.
c. Termenul de garanţie acordat lucrărilor executate este de …… luni.
d. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri de atribuire, ca și
oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în invitația de
participare și documentația de atribuire. Invitația de participare și documentația de atribuire au fost suficiente și
adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.
d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde nici o
acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.
3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să constituim
garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în procent de ..........% din
valoarea contractului, astfel:
prin instrument de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări
prin reţineri succesive din facturi
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
4. 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.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.
Data:..........................................
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

oferta

pentru

şi

în

numele

Ofertant,
........................
Reprezentant/Reprezentanţi legal
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Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC
……………………………
(denumire)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU, SOCIAL ȘI CU
PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE
LUCRĂRI
Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, reprezentant legal
/ împuternicit al ............................................................................................... (denumirea / numele și
sediu / adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la achizitia directa a lucrarilor
.................................................... cod CPV ............................., organizată de autoritatea contractantă
...................................(numele autorității)declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei am ţinut
cont de toate obligaţiile referitoare la obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de
muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări, în
conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind
aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului și ale celorlaltor reglementări aplicabile.
Data ...............................
Operator economic,......................
(semnatura autorizată şi ştampila)
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Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-persoana
juridică], în calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al ofertantului/subcontractant la achizitia directa

de ........................................................................... [se inserează, denumirea lucrării şi codul CPV], la data de
.............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii
contractante], declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedură, că nu aflu în situaţia
prevăzută la art. 59 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
ART. 59
În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului
autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii
contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul
acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea
fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.
ART. 60
(1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia
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.”
În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii Certificat constatator eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Teritorial (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine)
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SAU Extras din Registrul acţionarilor, certificate de administrator, în cazul societăţilor pe acţiuni din care reiese
ca nu ne aflam in situaţia prevăzută la art. 59 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
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.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art.292 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal
referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte
unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoarea
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Nota: se va completa și de către ofertantul asociat, subcontractant sau terțul susținător (dacă este cazul)
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Formular nr. 4

Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)

Declaratie privind insusirea cerintelor tehnice si de calitate specifice caietului de sarcini

Subsemnatul(a), …………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de
ofertant/candidat/concurent la procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului cu obiectul
........................................................................, (denumirea lucrarii si codul CPV), la data de
.........................(zi/luna/an), organizată de COMUNA ......................, declar pe propria raspundere ca mi-am
insusit cerintele tehnice si de calitate specificate in documentatia de atribuire pentru atribuirea contractului de
lucrari mentionat si ma angajez sa execut lucrarile in conformitate cu aceste cerinte.
Data completarii: ............................

Operator economic
................................
(semnătura autorizată)
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