FORMULARE
CUPRINS
Formular nr. 1 - Declaraţie privind lista principalelor lucrari similare finalizate în ultimii 5 ani
Formular nr. 2 - Declarație privind efectivul mediu anual al personalului angajat și al cadrelor de
conducere
Formular nr. 3 - Declarație privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune
operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări
Formular nr. 4 - Formular de ofertă
Formular nr. 5 - Solicitări de clarificări
Formular nr. 6 - Acord de subcontractare
Formular nr. 7 - Acord de asociere
Formular nr. 8 - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr 98/2016
privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese)
Formular nr. 9 - Angajament ferm privind susținerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea
criteriului referitor la capacitatea tehnică - experiența similară
Formular nr. 10 - Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul
mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în
muncă
Formular nr. 11 - Scrisoare de înaintare
Formular nr. 12 - Formularul propunerii tehnice

Formularul F1 - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Formularul F2 - centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte
Formularul F3 - listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări
Formularul F4 - listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări
Formularul F5 - fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice inclusiv dotări
Formularul F6 - graficul general de realizare a investiției
Notă:
Formularele F1, F2, F3, F4, F5, F6 se regăsesc în cuprinsul devizului.
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Operator economic
FORMULARUL 1
(denumirea/nume)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI SIMILARE FINALIZATE
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 înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
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Nr.
crt.

Obiect
contract

Codul CPV

Denumirea/nume beneficiar/ client
Adresa

Calitatea
executantului*)

1

2

3

4

Preţ contract sau
valoarea lucrărilor
executate (în cazul
unui contract aflat în
derulare)
5

Procent
executat în
Perioadă derulare
perioada de
contract**)
referință
(%)
6
7

Operator economic
................................
(semnătura 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 și de finalizare a lucrărilor.
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Operator economic
FORMULARUL 2
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT
ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai......................................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură
cu activitatea noastră.
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de conducere
(În cazul solicitării)
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru
îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Data completării
......................

Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
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Operator economic
FORMULARUL 3
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE
CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA
CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul_________________________,reprezentant împuternicit al....................................
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate
în tabelul anexat sunt reale.
De asemenea, declar ca informatiile 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 si adresa autorităţii contractante).cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu
activitatea noastra.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ..............................................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei)

LISTA
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

Nr.
crt.
1.
2.

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

Operator economic
(denumirea/numele )

U.M.

Cantitate

Forma de deţinere
Proprietate
În chirie

Operator economic
................................
(semnătura autorizată)
Înregistrat la sediul
autorităţii contractante
nr. .......... / ......
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Operator economic
FORMULARUL 4
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1.Examinand documentatia de atribuire,
subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
___________________,
(denumirea/numele ofertantului)
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata,
sa executam lucrarile pentru obiectivul .............................. (denumirea lucrarii) pentru suma de
________________________ lei, reprezentand _________________ euro, la care se adauga taxa pe
(suma în litere si în cifre)
(suma în litere si în cifre)
valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei.
(suma în litere si în cifre)
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem lucrarile cat mai
curand posibil dupa primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile în conformitate cu graficul
de executie anexat în _________________________ luni calendaristice.
(perioada în litere si în cifre)
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
___________________________
(durata în litere si în cifre)
zile, respectiv pana la data de _________ si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata
(ziua/luna/anul)
oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
6. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care
o puteti primi.

Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
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Operator economic
FORMULARUL 5
(denumirea/numele)

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI
Către,
_________________________________
(denumire autoritate contractanta)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică / încheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV
________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu
privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,
S.C.____________________
___________________________
(adresa)
………………………………………
(semnatura autorizată)
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Operator economic
FORMULARUL 6
(denumirea/numele)

ACORD DE SUBCONTRACTARE LA
contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________
__________________________ privind executia ________________________________
(denumire parti)
la “_______________________________________________________________”.
(denumire contract)

1. Parti contractante:
1. Acest contract este incheiat intre S.C. ____________ cu sediul in ___________
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si
(adresa,tel.,fax) ______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general
si S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,
(adresa,tel.,fax) reprezentata prin __________________ Director General si ____________________
Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.
2. Obiectul contractului:
2. Art.1. _______________ ce fac obiectul prezelui 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
(lucrari,produse,servicii)
in perioada respectiva.
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii fintarii _______
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
3. ____________________________ de catre beneficiarul __________________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
(denumire autoritare contractanta)
Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractul, 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.
3. Alte dispozitii:
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a __________________________________
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(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 platii 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)
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Operator economic
FORMULARUL 7
(denumirea/numele)

ACORD DE ASOCIERE
Nr. .......... din ..................................

CAPITOLUL I – PĂRŢILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C................................................,cu sediul în............................,str......................................................
nr. .................., telefon .................................., fax .............................................., înmatriculată la
Registrul Comerţului din ................ sub nr. .............................................., cod unic de înregistrare
....................................,
cont
..........................................................................
deschis
la
...................................., reprezentată de ....................................................................................având
funcţia de ........................................... în calitate de asociat – LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C. ........................................................., cu sediul în ............................................. , str.
.......................................... nr. .................., telefon ........................................., fax ..........................,
înmatriculată la Registrul Comerţului din .................................. sub nr. ..............................................,
cod unic de înregistrare ......................, cont ........................................................deschis la
................................................................,
reprezentată
de
............................................................................. având funcţia de ........................................... în calitate
de asociat
CAPITOLUL II – OBIECTUL ACORDULUI
Art.2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea ..................................................,
conform documentaţiei de atribuire puse la dispoziţie de către ________________________________
CAPITOLUL III – TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la terminarea/predarea lucrării ..................................,
respectiv până la stingerea tuturor datoriilor între părţi.
CAPITOLUL IV – ALTE CLAUZE
Art.4. Partenerii convin ca liderul de asociere să fie ..............................................................................
Contractul de executie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de asociere
..............................................., desemnat ca fiind reprezentantul autorizat să primească instrucţiunile
pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii.
Art. 5. Ambii asociaţi vor fi solidar şi individual responsabili pentru execuţia contractului în
conformitate cu termenii acestuia.
Art. 6. Execuţia întregului contract, inclusiv plata, va fi făcută exclusiv cu asociatul desemnat ca lider.
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Art. 7. În caz de atribuire, asociaţii au convenit ca ............................................................ să execute
................ %, iar .......................................................................... să execute .............. % din valoarea
ofertei.
Art. 8. .................................................................................... va suporta cheltuielile de contractare
(garanţia de participare, garanţia de bună execuţie, etc) aferente obiectivului menţionat la art. 2.
Art. 9. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării serviciilor,
acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau / şi logistică ori de câte ori situaţia o cere.
Art. 10. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executie a
lucrarilor,
cu
prevederile
contractului
ce
se
va
încheia
între
............................................................................................
(liderul de asociere) şi achizitor.
Art. 11. Eventualele litigii apărute ca urmare a derulării prezentului acord se vor rezolva pe cale
amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil se va apela la instanţele judecătoreşti competente din
România.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ..................................... în ........... exemplare.
ASOCIAT 1 – LIDER
.....................................................................
.....................................................................

ASOCIAT 2
.............................................
..............................................
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Operator economic
FORMULARUL 8
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
(evitarea conflictului de interese)
1. Subsemnatul/a……………..................……........…, în calitate de ……............……………….
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ terţ susţinător), la procedura avand ca
obiect :……………………..………………………, declar pe propria răspundere sub sancţiunea
excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,
că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.
2. Subsemnatul/a……………..........…………….…. declar că voi informa imediat autoritatea
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării
procedurii de atribuire de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării acordului cadru.
3. De asemenea, 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,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractate cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
5. Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 «Falsul in Declaratii» din Codul
Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isidesfasoara activitatea in vederea producerii
unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor,
declaratiafacutaserveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amenda."
6. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate în procedura de
achiziţie sunt: Mihoc Lucian Vasile; Colesnic Valentin; Braşoveanu Simona Ștefania ; Păcuraru
Florentin Cătălin George, Stratulat Ion; Pârvănescu Loredan Cristian, Ardelean Andrei Cătălin ;
Dăescu Romulus Cristian; Jebelean Gabriela;, Călescu Zeno-Florin, Sporea Gheorghe, Arh.Hamza
Augustin-Răzvan, Arh.Gurza Vlad Gabriel.
Data completării:
Operator economic,
…….......................
(semnatura autorizată)
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Operator economic
FORMULARUL 9
(denumirea/numele)

ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnică - experiența similară
Către, ..........................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Intervenit intre ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrări
_________________________________________ pentru îndeplinirea cerinței de calificare privind
capacitatea tehnică.
Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................
(denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnică pe parcursul derulării contractului,
garantăm necondiționat și irevocabil, autorității contractante, susținerea necesară pentru îndeplinirea
contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea
ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de
autoritatea contractantă în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți în derularea contractului.
Astfel, ne obligam în mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală,
reglementară și la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului)
prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumată
prin prezentul anagajament.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea
acordată de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru îndeplinirea contractului
menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom întâmpina
dificultăți pe parcursul derulării contractului, și garantăm materializarea aspectelor ce fac obiectul
prezentului angajament ferm.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), înțelegem că Autoritatea
Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva
________________ (denumirea terţului susţinător) pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor
asumate prin prezentul angajament ferm.
Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au
fost incluse în propunerea financiară.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat privind experienţa similară, …………..pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
............................(denumirea contractului) sunt reale.
Totodată, declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţelegem 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 prezentul angajament.
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Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu
prevederile Legii nr. 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim,
îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea
tehnica acordat ............................................................ (denumirea ofertantului).

Data completării,
...........................
Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)
Ofertant..................... (semnătură autorizată)

Nr.
crt.

Obiect contract

Cod
CPV

Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
executan
tului*)

Preţ
contract
sau
valoarea
lucrărilor
executate
(în cazul
unui
contract
aflat în
derulare)

Procent
Perioadă
executat în derulare
perioada de contract**)
referință
(%)

1
2
...
Data ................................

Terţ susţinător,
………………………….
(semnătura autorizata şi stampila)

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre
terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv prin care terțul/terții
susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere vor fi prezentate
împreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta și cu DUAE, și se vor constitui în anexe la angajamentul
ferm.
Documentele prezentate trebuie să indice care sunt concret resursele tehnice pe care terțul le
mobilizează în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării
contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant și terțul
susținător prin angajamentul ferm.
Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și
terț cu privire la acordarea susținerii. In cazul în care părțile doresc să stabilească și alte
prevederi/drepturi/obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa
angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament.
*)

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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Operator economic
FORMULARUL 10
(denumirea/numele)

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al
relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ……………………………………………
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat
de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit
al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va
completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari
____________________________________
organizată
de
_______________________________________ declar pe propria raspundere, ca pe toata durata
contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de
munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta
legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia
lucrarilor.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor,
declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la
2 ani sau cu amendă.".

Data completării:
Operator economic,
…….......................
(semnatura autorizată)
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Formularul nr.11
Operator economic
..................................
(denumirea/numele
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către _________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului de participare nr. _ din ___________ , privind aplicarea
procedurii

de

_____________ (denumire procedură)

pentru

atribuirea

contractului

____________________________________ (denumirea contractului de achiziţie publică),
noi _______________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă
transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ________________ (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia
pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de
atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într -un
număr de _________copii:
a) oferta;
b)documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ______
Cu stimă,
Operator economic,

(semnătura autorizată )
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Operator economic
FORMULARUL 12
(denumirea/numele)

FORMULARUL PROPUNERII TEHNICE
Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]
Către: Autoritatea Contractantă – INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ " BANAT" AL JUDEȚULUI TIMIȘ
După examinarea Documentației de atribuire, în speță Caietul de sarcini nr. …./……………….. ( răspunsurile autorității contractante la solicitările de clarificări
referitoare la documentația de atribuire, publicate în cadrul anunțului de participare –daca este cazul nr. …./……………….. ), subsemnatul, reprezentant
împuternicit al ............................................................. [numele, adresa Ofertantului individual/membru al asocierii/subcontractantului/terțului susținător], având
ca obiect ………………………………………….., depunem următoarea Propunere Tehnică:
1. Documentele prezentate în cadrul propunerii tehnice:
Propunerea tehnică are ……. pagini (ATENTIE! Documentele din cuprinsul propunerii tehnice nu vor fi numerotate individual. Se va numerota intreaga
propunere tehnica ca fiind un singur document)si contine urmatoarele documente:
Nr crt.
1

Denumirea documentului
…………..

Pagina
pg …. sau de la pg. … la pg. …

2.Tabelul de corespondență între propunerea tehnică și cerințele caietului de sarcini:

17

CERINȚE DIN CAIETUL DE
SPECIFICAȚIILOR TEHNICE

SARCINI

ȘI

PROPUNERE TEHNICĂ
A (MODALITATEA DE INDEPLINIRE)

(în aceasta coloană se transpun cerințele autorității
contractante menționate în caietul de sarcini și specificațiile
tehnice)
- A nu se modifica)

Se indică:
- modul concret de îndeplinire a cerinţelor din
caietul de sarcini / specificație tehnică
Atentie!!!
- Nu se accepta formulări simple fără
detaliere. Ex:Inteles si asumat/ Da / Nu / etc.
Atentie!!!
Dacă prin răspunsul la o solicitare de clarificare autoritatea - In cazul parametrilor se va indica valoarea
contractantă modifică o anumită cerință se va face exacta si unitatea de masura (nu se accepta
observația ,,Cerință modificată
conform raspuns la sub forma max/min/interval)
solicitarea de clarificari nr…../……,,

CORESPONDENȚA
ÎN
PROPUNERII TEHNICE

CADRUL

Atentie!!!
Se va/vor indica:
- pagina/paginile din cuprinsul propunerii tehnice
unde se face referire la indeplinirea cerintei.
- documentul(ele) prezentat(e) în susținere
Ex.:
-pag. n, Certificat de conformitate nr. n/aaaa
-pag. m, Schita organizare generala

Data completării: ……………
Nume, prenume: ………………………………………..
Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
……………………………(denumire ofertant).……………………… ……………………………………………………………………………… )
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