MODELE DE FORMULARE

Servicii de pază Parc Evergreen și obiective aflate în
patrimoniu

Cod CPV 79713000 - 5
Servicii de pază
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Formular nr. 1
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART.164 DIN LEGEA NR.98/2016

Subsemnatul …............................................................................, reprezentant împuternicit
al
............................................................................................,(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
în calitate de ...........................................................(candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals
în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile
publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul
operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr.
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului,
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale
a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în
care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de
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supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face
obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.
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.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………. (se precizează data
expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

Data completării ............................
Notă: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

Denumire operator economic
....................
(nume, prenume, functie semnatar)
..............................
(semnatura si stampila)
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Formular nr. 2
Operator economic
________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul
____________________________________________________,
reprezentant
împuternicit al ___________________________________(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate
de ____________________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului) la procedura de
__________________________________________________ (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea
contractului
de
achiziţie
publică
avand
ca
obiect
_______________________________________________________ (denumirea produsului/serviciului/lucrării), cod CPV
_____________________, la data de ____________________ organizată de _______________________
(denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de
achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice că:
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din Legea
98/2016.

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.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completarii...................
Notă: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

Denumire operator economic
.......................
(nume, prenume, functie semnatar)
..............................
(semnatura si stampila)
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Formular nr. 3
Operator economic
________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul
____________________________________________________,
reprezentant
împuternicit al ___________________________________(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate
de ____________________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului) la procedura de
__________________________________________________ (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea
contractului
de
achiziţie
publică
avand
ca
obiect
_______________________________________________________ (denumirea produsului/serviciului/lucrării), cod CPV
_____________________, la data de ____________________ organizată de _______________________
(denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de
achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice că:
Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016,
respectiv:
- nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru
prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată
încălcarea acestor obligaţii;
- nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
- nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă
poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe
judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
- nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în
legătură cu procedura în cauză;
- nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
- nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a
concurenţei;
- nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de
achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate
anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese
sau alte sancţiuni comparabile;
- nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare
şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele justificative
solicitate;
- nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem
informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu
am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor
autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea
acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator
economic.
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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.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completarii...................
Notă: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

Denumire operator economic
.......................
(nume, prenume, functie semnatar)
..............................
(semnatura si stampila)
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Formular nr. 4
Operator economic
________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul …............................................................................., reprezentant împuternicit
al
..................................................., (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
în calitate ............................................................ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului)
….............................................................................
la
procedura
avand
ca
obiect…............................................................................., declar pe proprie răspundere, următoarele:
cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică
şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia
de a fi exclusă din procedură.
Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante Municipiul Mangalia sunt
următoarele: RADU CRISTIAN – PRIMAR; Angelescu Dragoş – Viceprimar; Georgescu Dan Lucian Administrator public; Cabuz Andreea – Secretar municipiu; Fotin Diana Ionela – Director executiv –
Direcţia Economică; Ciocanel Simona – Director executiv – Direcţia Management Fiscal şi Control
Venituri; Călin Didi George – Director executiv – Direcția Achizitii, Investitii şi Programe de Dezvoltare;
Călin Mihaela – Director executiv – Directia Gospodarire Urbana si Servicii de Utilitati publice; Gheorghe
Ana Maria – Director executiv – Direcția Turism şi Mediul de Afaceri; Enache Paul Aurel – Arhitect şef;
Angelescu Mihai - Director executiv - Direcţia Poliţia Locală; Gărdan Andrei – Director executiv adjunct –
Direcția Urbanism și Amenajare a Teritoriului, Toader Margareta – Şef Serviciu Resurse Umane - Salarizare;
Drăgulin Andreea - Şef Serviciu Venituri Persoane Fizice; Niculae Florina - Şef Serviciul Venituri Persoane
Juridice; Calmbach Vasilica - Şef Birou Inspecţie Fiscală; Gafencu Aurelia - Şef Birou Urmărire Contracte,
Fond Locativ; Macău Aurelian Marian – Şef Birou Executare Silită Creanţe; Buruiana Eugenia - Şef Serviciu
Contabilitate; Negru Maria - Şef Serviciu Buget, Execuţie, Patrimoniu; Căpraru Adriana - Şef Serviciu
Turism și Organizare Evenimente; Popa Dan Ciprian - Şef Serviciu Management Proiecte; Drăgan Dan
Elena – Şef Birou Registratură şi Informare Cetăţeni; Ilie Marius - Şef Birou Administrare Pieţe, Baze
Sportive şi Agrement; Ivan Alexandra - Şef Birou Monitorizare Servicii de Utilităţi Publice; Stamate Claudiu
– Director executiv – Direcția Asistență Socială, Duca Adriana - Şef Serviciu Asistenţă Socială; Marin
Aurelia Daniela - Şef Birou Prestaţii Sociale; Peleanu Ana - Şef Serviciu Administrare Centre;
Gheorgheovici Diana Lorena - Şef Serviciu SPCLEP;
Consilieri locali: Ali Leila; Andrei Daniel Sorin; Bănceanu Mihail; Bociog Ştefan Dragoş; Ciuraru Valentin;
Dop Oprea; Filip Dumitru; Foleanu Paul Florin; Griguţă Nicoleta; Ioniță Dragoș Marian; Menabit Ozghiun;
Mihai Sorin; Moroianu Nicolae; Silistră Elena Alexandra; Stan Linica; Tănase Leonard Florin; Tănasă
Neculai; Toma Vasile Dorel.
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 că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Subsemnatul ___________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării
contractului de achiziţie publică, având în vedere și prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016.
Data completarii...................
Notă: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

Denumire operator economic
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(nume, prenume, functie semnatar)
(semnatura si stampila)

Formular nr. 6
Operator 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 de înmatriculare/înregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare ..................................(se va solicita după caz,
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice
pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
7. Principala piaţă a afacerilor:
8. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul

Cifra de afaceri anuală
(la 31 dec.)
lei

Cifra de afaceri anuală
(la 31 dec.)
echivalent euro

1…...........
2…...........
3…...........
Media anuală:
Nota : Echivalentul în euro se va determina corespunzător cursului mediu al pieţei valutare, calculat de
Banca Naţională a României pentru anul la care s-a făcut raportarea. ((http://www.bnro.ro/Cursuri-medii3544.aspx) .
Data ………………………
Operator economic
..................................
(semnătura autorizată)
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către
fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal.
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Formular nr. 7
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)
Nr. ______/_________
(din registrul de intrari/iesiri al ofertantului)

Împuternicire
Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în
……………………………..(adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul Comerţului sub
nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată legal prin………………………, în calitate de
………………………………., împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în
……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP
…………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de
………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire ….........................(se
va completa cu denumirea obiectivului), organizată de...................în scopul atribuirii contractului.
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii (se va
completa imputernicirea numai în limita mandatului) :
1. Să semneze oferta financiara, tehnica, documentele de calificare în vederea participarii la prezenta
procedura;
2. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta
procedură;
3. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul
şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
4. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării
procedurii.
5. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la
toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica.
Denumirea mandantului
S.C. ………………………………
reprezentată legal prin _____________________(Nume, prenume, funcţie)
Data,
(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite)
..............................................

(Semnătura autorizată şi stampila)
........................................

NOTĂ: ÎMPUTERNICIREA VA FI ÎNSOŢITA DE O COPIE DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE AL PERSOANEI ÎMPUTERNICITE (BULETIN DE IDENTITATE, CARTE
DE IDENTITATE, PAŞAPORT).

9

Formular nr. 8
Operator economic
_______________
(denumirea/numele)

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art.53 din Legea nr.98/2016, privind achizițiile
publice.
1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câştigătoare.
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică
este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va
efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării
asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei
comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
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5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele
specifice ale obiectului contractului/contractelor.
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Formular nr.8 A
Operator economic
………………………..
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite
de asociaţi şi specializarea acestora
Subsemnatul ……………….……… (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al ………...............
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei
de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexate, privind execuţia contractului de achiziţie
publică având ca ......................................., sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
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 autoritatii contractante, cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legătură cu activitatea noastră.
Nr.
crt.

Denumire
asociat

Sediul
asociatului

0
1.

1

2

Obiecte de
activitate relevante
ale asociatului
3

CUI
4

Partea/părţile din contract ce urmează a
fi prestate de către fiecare asociat
5
Denumirea serviciilor care vor fi prestate de
asociat: ........................ (parţial – se va face
o scurtă descriere, conform Contractului de
asociere).
Valoarea serviciilor care vor fi prestate de
asociat, (lei, fără TVA): ……………..
Procent din valoarea totală a contractului
………… %

2.
Se va completa o linie pentru fiecare asociat.
Datele din tabelul de mai sus trebuie să se regăsească şi în Contractele de asociere.
Data completării …................. (ziua, luna anul).
Ofertant/Lider de asociaţie,
….............…………………
(numele operatorului economic)
………………..………......................
(numele persoanei autorizate şi semnătura)
Notă: Dacă nu sunt asociaţi, în coloana (1) – Denumire asociat, se va completa „nu este cazul”, iar tabelul
următor nu se va mai completa.
Semnăturile asociaţilor:
Date identificare

Reprezentant ofertant
(lider de asociaţie)

Reprezentant
asociat 1

Numele/denumirea
asociatului
Numele
persoanei
autorizate
Semnătura autorizată
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Reprezentant
asociat 2

………………

Formular nr. 9
Terţ susţinător financiar
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară
conform art.182 din Legea nr.98/2016 și art 48 alin.(2) din H.G. nr.395/2016
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea contractului de achiziţie
publică), noi ....................... (denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător
financiar),
ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția
........................................................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele
financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta/aceștia
conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și
autoritatea contractantă..
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au
fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția
........................................................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de
............................................. (valoarea totala/partiala din propunerea financiara), necesara pentru
indeplinirea integrala, reglementara și la termen a contractului de achiziție publică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem
faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricarei obligații asumate de ..........................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici), în baza contractului de achizitie publica si pentru care
....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici), a primit sustinerea financiara
conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de
diviziune sau discutiune.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunțam
definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atat fata de autoritatea
contractanta, cat si fata de .......................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici), care ar putea
conduce la neeexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mode necorespunzător a
obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem
pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în
angajament..
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.
182 din Legea 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 financiară acordat
............................................................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completării,
...........................

Terţ susţinător,
.....................
(semnătură autorizată)
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Formular nr. 10
Terţ susţinător tehnic și profesional
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
conform art.182 din Legea nr.98/2016 și art 48 alin.(2) din H.G. nr.395/2016
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea contractului de achiziţie
noi ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului
susţinător tehnic si profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția
........................................................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele
tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de
acesta/aceștia conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între
ofertant și autoritatea contractantă..
Acordarea susţinerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia
celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția
........................................................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele
tehnice și/sau profesionale astfel (se vor mentiona care sunt resursele respective .............................................
, necesare pentru indeplinirea integrala, reglementara și la termen a contractului de achiziție publică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declarăm că înţelegem să
răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricarei obligații asumate de
.......................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici), în baza contractului de achizitie
publica si pentru care ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici), a primit
sustinerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discutiune.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declarăm că înţelegem să
renunțam definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atat fata de autoritatea
contractanta, cat si fata de .......................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici), care ar putea
conduce la neeexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a
obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declarăm că înţelegem să
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute
în angajament.
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.
182 din Legea 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 tehnica si profesionala acordat
............................................................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
publică),

Data completării,
...........................

Terţ susţinător,
.....................
(semnătură autorizată)
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Anexa nr. 1 la Angajament privind susținerea tehnică și profesională
Terţ susţinător tehnic și profesional
..........................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ
Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit al
................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la
.............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: ...............................,
fax: ............................,
e-mail: ......................................................,
Cod fiscal .............................,
Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), obiectul
de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul
propriu)
Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz,
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice
pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare)
2._____________________________________________________
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul de mai jos 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.
*) 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 contractului.
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
Nr.
crt.

Obiect
contract

CPV

1

2

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa
3

Calitatea
*)

Preţ total
contract

Procent
îndeplinit de
furnizor (%)

4

5

6

1
2
.....
activitatea noastră.
Operator economic,
..................................
Nume și prenume (semnătură autorizată)
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Perioada de
derulare a
contractului
**)
8

Anexa nr. 2 la Angajament privind susținerea tehnică și profesională
Terţ susţinător tehnic și profesional
..........................
(denumirea/numele)
Declaraţie
Subsemnatul(a), …………………. reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului
susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice
de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică ………………………………………………… sunt reale.
Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor
apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect
.......................................................... (obiectul contractului).
LISTA
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare şi care urmează a fi efectiv
folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
Nr.
Crt.

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

Cantitate
U.M.

Forma de deţinere
Proprietate

În chirie

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi
profesională oferită .............................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici).

Data completării

Terţ susţinător
(semnătura autorizată)
……………………….

………………..
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Anexa nr. 3 la Angajament privind susținerea tehnică și profesională
Terţ susţinător tehnic și profesional
Declaraţie
Subsemnatul(a), ……………….................................................. reprezentant împuternicit al
.......................................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul
mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru
îndeplinirera contractului de achiziţie publică ................................ sunt reale.
LISTA
privind personalul angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv
alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Personal de conducere
Personal efectiv alocat pentru
îndeplinirea contractului
Personal de conducere efectiv
alocat
pentru
îndeplinirea
contractului
Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat
efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice
şi personalul angajat şi cel de conducere 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 Municipiului Mangalia, cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi
profesională oferită ....................................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici).
Data completării

Terţ susţinător
(semnătura autorizată)
…………………………

…………………………….
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Formular nr. 11
Operator economic
………………………..
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ (propunerea financiară)
pentru încheierea contractului de achiziție publică
Către
MUNICIPIUL MANGALIA
SOS. CONSTANTEI NR.13
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, …………………. reprezentanţi ai ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi
cerinţele
cuprinse
în
documentaţia
mai
sus
menţionată,
să
prestăm
…………………………………………………………………………….. pentru suma de ................., (suma
în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia serviciilor la care se adaugă TVA în
valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem serviciile cât mai
curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm serviciile în conformitate cu graficul de
prestare anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul) şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim ca, 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.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în
mod clar "alternativă"/"altă ofertă".
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................
(nume, prenume şi semnătura)
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Formular nr. 12
OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire/sediu)

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr.____________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către
MUNICIPIUL MANGALIA
SOS. CONSTANTEI NR.13
Ca urmare a anunţului / invitatiei de participare nr. _________ din ______________, privind aplicarea
procedurii de ....................................................................................................................... (denumire
procedură) pentru atribuirea contractului de achiziție 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:
oferta; documentele care însoţesc oferta; mostre, schiţe (daca este cazul ).
3.Documentul …………….…..privind încadrarea ofertantului în categoria intreprinderilor mici şi mijlocii
(dacă este cazul).
4.Informaţii în legătură cu procedura de atribuire a contractului mai sus menţionat:
- numele şi prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru
prezenta procedură de atribuire: …………………..
- adresa pentru corespondenţă valabilă pentru comunicare la prezenta procedură:
……………….
- telefon: …………..
- fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedură: ……………….
- e-mail: ……………
- site Internet (dacă e cazul): …………..
La prezenta scrisoare de inaintare anexam Declaratia(iile) ofertantului.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ___________
Cu stimă,
Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )
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Anexă la Formular 12

DECLARATIA(IILE) OFERTANTULUI

Denumire ofertant

Cod fiscal

Adresa

Telefon

Ofertant /Lider
………………………………
Ofertantul asociat
……………………………..
(daca este cazul)
Subcontractant/i
……………………………….
(daca este cazul)
Tert/i sustinator/i
……………………………….
(daca este cazul)
Data completării ____________________

Operator economic,
(denumirea/numele)
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Fax

Formular nr. 13
BANCA___________________
(denumire)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
conform art.36 din Legea nr.98/2016
Către
MUNICIPIUL MANGALIA
ȘOS. CONSTANȚEI NR.13
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică …..................................................
(denumirea contractului de achiziție publică),
noi ___________________________________ (denumirea băncii), avand sediul înregistrat la
________________________________________ (adresa bancii) ne obligam fata de
________________________________________ ( denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de
________________________________.

Neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate si fara ca aceasta sa aiba obligatia se a-si motiva cererea respectiva cu conditia ca in
cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei
uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
a) ofertantul _____________________(denumirea) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ____________________ (denumirea) a refuzat sa semneze
contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________________.
Parafata de Banca _____________________ in ziua _________ luna _____________ anul __________.

...................................
(semnătura autorizată )
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Formular nr. 14
Operator economic
………………………..
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
I. Date de identificare a întreprinderii
1.
2.
3.
4.

Denumirea întreprinderii:
Adresa sediului social:
Cod unic de înregistrare:
Numele şi funcţia persoanei autorizate (preşedintele consiliului de administraţie, director
general sau echivalent):

II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
Întreprindere autonomă – în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar Declaraţia, fără Anexa nr. 2 din Legea
nr. 346/2004.
Întreprindere parteneră – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform Anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la Declaraţie (dacă este cazul).
Întreprindere legată – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform Anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la Declaraţie (dacă este cazul).
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 1

1 Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr.
681/2004.
Exerciţiul financiar de referinţă 2
Numărul mediu anual de
Cifra de afaceri anuală netă
salariaţi
(mii lei/mii euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele
realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau
asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra
de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
IMPORTANT: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări
care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere
mică, mijlocie sau mare).
NU
DA (în acest caz, se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
Data ______________
Semnătura ______________________________________________________________
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)
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Formular nr.20
Operator economic
________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND PROTECŢIA MUNCII
conform art.51 din Legea nr.98/2016

Subsemnatul(a) ………………….. (nume şi prenume), reprezentant al ………………………..
(denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere ca mă angajez să prestez serviciile
…………………….., pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu 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.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
relevante din domeniile mediului, social şi al relațiilor de muncă şi am inclus costul pentru îndeplinirea
acestor obligaţii.

Data completarii...................
Notă: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

Denumire operator economic
.......................
(nume, prenume, functie semnatar)
..............................
(semnatura si stampila)
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