Anexa nr. 10.1
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAłIE
pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat al candidatului/ofertantului,
la procedura de ................. (se menŃionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziŃie
publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV
............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităŃii
contractante), declar pe propria răspundere că:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara în care sunt stabilit
pana la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaŃiile contractuale şi nu am produs grave
prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înŃeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraŃiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
ÎnŃeleg ca în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii.
Data completării
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 10.2

Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARAłIE
pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea
operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat al candidatului/ofertantului,
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedura de achiziŃie publică şi sub
sancŃiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaŃia prevăzută la art. 180 din
OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani
nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti pentru participarea la
activităŃi ale unei organizaŃii criminale, pentru corupŃie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înŃeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraŃiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
ÎnŃeleg ca în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii.
Data completării

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

Formular nr. 1

OPERATOR ECONOMIC
……………………………
(denumire, adresa, nr. telefon, fax, etc.)

DECLARAłIE
Subsemnatul
....................................,
reprezentant
împuternicit
al
................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator, la procedura de ..............(se mentioneaza procedura) pentru
atribuirea contractului
de achizitie publica avand ca obiect
................... (denumirea
produsului/serviciului/lucrarii), cod CPV ........................., la data de ............... (zi/luna/an),
organizata de ............................... (denumirea autoritatii contractante) declar pe propria răspundere,
sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sancŃiunile aplicabile faptei de
fals în acte publice, că nu ma aflu in situatia de conflict de interese, respectiv nu am drept membri
in cadrul consiliului de administratie /organ de conducere sau supervizare si/sau actionari ori
asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla
in relatii comerciale, asa cum sunt acestea prevazute la art. 69¹ din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si la art. 14 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66 din 30.06.2011 privind
prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor
europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.
De asemenea, in situatia in care, pe parcursul derularii procedurii de atribuire, apare o
situatie de conflict de interese, ma oblig sa notific in scris, de indata, autoritatea contractanta.

Data completării: ……………
Operator economic
..................................
(semnatura autorizata

Anexa nr. 11 - INFORMAłII GENERALE

Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

INFORMAłII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. ActivităŃi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz,
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiŃiile de funcŃionare specifice pentru
activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziŃie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
8. Principala piaŃă a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Anul

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)

Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.)

lei

1..............
2.............
3..............
Media anuală :

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

echivalent euro

Anexa nr. 45– Model scrisoare de înaintare

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităŃii contractante
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunŃului/invitaŃiei de participare nr. ______ din ______________, privind
aplicarea

procedurii

de

____________________(denumire

procedură)

pentru

atribuirea

contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziŃie
publică),

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic)
vă transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanŃia
pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaŃia de
atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original şi într-un număr de
________ copii:
a) oferta;
b) documentele care însoŃesc oferta.
c) mostre, schiŃe după caz.
Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinŃele.

Data completării ___________

Cu stimă,
Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )

Anexa nr. 26-Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.II
....................................................
(denumirea/numele ofertantului)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către .......................................................................................................
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă)
1.
Examinând
documentaŃia
de
atribuire,
subsemnaŃii,
reprezentanŃi
ai
ofertantului
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai sus menŃionată, să furnizăm/să
închiriem cu opŃiune de cumpărare/ să închiriem fără opŃiune de cumpărare /să furnizăm în sistem leasing cu
opŃiune de cumpărare/să furnizăm în sistem leasing fără opŃiune de cumpărare (se elimină opŃiunile
neaplicabile) ............................................................. (denumirea produselor) pentru suma de
.................................................... platibilă după recepŃia produselor, (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se elimină opŃiunile neaplicabile), 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 furnizăm produsele în graficul
de timp anexat.
3. Ne angajăm să menŃinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în litere şi
cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înŃeles şi consimŃim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim
garanŃia de bună execuŃie în conformitate cu prevederile din documentaŃia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opŃiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei 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 achiziŃie 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.
7. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa nr. 27-Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.II

..................................................................
(denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PREłURI
pentru produse1
Anexă la ofertă
Nr.
crt

0

Denumirea
produsului

1

Cantitatea
(U.M.)

2

PreŃul
Unitar

PreŃul
total

TVA

Lei

Euro

Lei
(col 2xcol 3)

Euro
(col 2xcol 3)

Lei

3

4

5

6

7

1
2
....
TOTAL

................................................
(semnătura autorizată)
L.S.

1

Fără a aduce atingere acordurilor şi convenŃiilor la care România este parte, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt
relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obŃinut în urma aplicării criteriilor de atribuire, autoritatea contractantă are
dreptul de a declara ca fiind câştigătoare o ofertă care conŃine, în proporŃie de mai mult de 50%, produse a căror origine - determinată
conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificările ulterioare - este din
state membre ale Uniunii Europene sau din Ńări terŃe cu care Comunitatea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale
prin care se asigură un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe pieŃele Ńărilor respective, în detrimentul unei oferte
care conŃine, în proporŃie de mai puŃin de 50%, astfel de produse.
În sensul celor de mai sus, prin oferte relativ echivalente se va înŃelege acele oferte pentru care diferenŃa dintre preŃurile
prevăzute în propunerile financiare nu depăşeşte 3%. – art.254 din O.U.G. nr.34/2006.

