FORMULAR 1
................................................
(denumirea/numele operatorului)

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul ........, reprezentant împuternicit al (denumirea/numele si sediul/adresă
operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi
a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu in situaţia prevăzută la art.
164 din Legea 98/2016 privind achiztiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infracţiuni:
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;

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;
b)

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;
c)

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 ari. 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;

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;
f)

g)
fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare
ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

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.
Înţeleg ca 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
data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ............
(Nume, prenume)
(Funcţie)
(Semnătura autorizată şi ştampila) Nota: se solicita atat ofertantului asociat,
subcontractantului, cat si tertului susţinător

precizează

FORMULAR 2
.....................................................................
(denumirea/numele operatorului economic )

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016

S.C (denumirea, numele operatorului economic), avand ca reprezentant legal pe .......................,
în calitate de ofertant la procedura de atribuire pentru achiziţia de........................ ....
(denumirea lucrării şi codul CPV), la data de................. organizată de către
.................................................... declar pe proprie răspundere:
NU mă încadrez în niciuna din situaţiile prevăzute de art. 165 din Legea nr.98/2016,
respectiv:
Mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la
bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau
decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în
care respectivul operator economic este înfiinţat;
-

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantal are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165, un operator economic nu este exclus din procedura
de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general
consolidat datorate şi restante, îndeplineşte una din următoarele condiţii:
a)

este mai mic de 4.000 lei;

este mai mare de 4.000 lei şi mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor datorate de operatorul economic la cea mai recentă dată scadentă a acestora.
b)

Data completării
(Nume, prenume)
(Funcţie)
(Semnătura autorizată şi ştampila)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator

FORMULAR 3
...............................
(denumirea/numele)

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul(a)............................. reprezentant al .................. , participant in calitate de ofertant
la procedura de achiziţie publica ,, ........................................... ” avand ca obiect: .................. ”,
cod CPV:
............................, criteriu de atribuire ............”, organizată de.....................
declar in numele ofertantului, sub sancţiunea falsului în declaraţii, ca NU ne aflam in
niciuna dintre situaţiile menţionate in cadrul articolului 167 din Legea 98/2016:
a 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;
a)

se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activităţii;
b)

a comis o abatere profesională gravă care îi 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;
c)

autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
d)

se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cuproceduraîn
cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
e)

participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire
a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte
măsuri mai puţin severe;
f)

operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i
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;
g)

operatorul economic s-a făcut vinovat 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, nu a prezentat aceste informaţii
sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; operatorul economic a
încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decisional al autorităţii contractante, să obţină
informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de
h)

atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă
asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru către respectivul operat economic
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data _______________

(Nume, prenume)
(Funcţie)
(Semnătura autorizată şi ştampila)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator

FORMULAR 4

..............................................................................
(denumirea/numele operatorului economic)

Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a) .......................................................... , reprezentant al .............................,
participant in calitate de ofertant la procedura de achiziţie publica ,,
......................................................................................... .................”
avand
ca
obiect:
......................................................................................... ......................,
cod
CPV:........................., criteriu de atribuire „ ................... ........................”,
organizată
de....................
declar pe proprie răspundere, cunoscand prevederile art. 59 al Legii nr. 98/2016 si componenta
listei cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 59 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaratii Certificat constatator eliberat de
Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice
straine) sau extras din Registrul actionarilor, certificate de administrator, in cazul societatilor pe
actiuni, din care sa rezulte ca nu avem actionari persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la
gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale cu persoanele nominalizate in fisa de
date a achizitiei Cap.III.2.1.a, Situatia personala a candidatului sau ofertantului.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea
exclusivă.
Data _______________
(Nume, prenume)
(Funcţie)
(Semnătura autorizată şi ştampila)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat sl tertului sustinator

FORMULAR 5
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

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

Nr. Obiect Codul Denumirea/nume
crt. contract CPV
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Preţ
total
contract

Procent Perioadă
îndeplinit derulare
de
contract
prestator **)
(%)

1
2
...

Operator economic,
(semnătură 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 şi de finalizare a prestării.

FORMULAR 6
Operator economic
.............................................
(denumire/sediu)

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND CONDITIILE DE MUNCA SI
PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul...........................................................................................................
(nume,
prenume,
functie),
reprezentant
legal/imputernicit
al
.............................................................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca vor fi respectate conditiile de munca si protectia
muncii in cadrul derularii contractului atribuit in urma procedurii simplificate avand ca obiect
_______________________________________________, clasificate conform CPV: 79713000-5
servicii de pază.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru
îndeplinirea acestor obligaţii.

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

FORMULAR 7
..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
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 mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma
de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după
recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în
litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din
anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.
3. Ne angajăm să menţinem 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 înţeles şi consimţim că, 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 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 achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa nr.1 la Formularul nr.7
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Nr.
crt.

Denumire obiectiv

Serviciu solicitat /
Cod CPV

UM

Cantitate
/ 12 luni
Valoare/12 Valoare/
Pret
Cantitate
(24
luni fara
48 luni
unitar
/48 luni
ore*12
TVA
fara TVA
luni)

1

Sat Mandra

Servicii de paza /
79713000-5

ore

2.920

11.680

2

Sat Rausor

Servicii de paza /
79713000-5

ore

2.920

11.680

3

Sat Ileni

Servicii de paza /
79713000-5

ore

2.920

11.680

4

Sat Șona,

Servicii de paza /
79713000-5

ore

2.920

11.680

5

Sat Toderița

Servicii de paza /
79713000-5

ore

2.920

11.680

6

Sediul Primariei Comunei Mandra, str.
Principală, nr. 364

Servicii de
monitorizare a
sitemelor de
alarma/ 79711000-1

luna

12

48

TVA

Valoare
Totala
cu TVA

Scoala , sat Mandra, nr. 364

Servicii de
monitorizare a
sitemelor de
alarma/ 79711000-1

luna

12

48

Scoala, sat Mandra, nr. 312

Servicii de
monitorizare a
sitemelor de
alarma/ 79711000-1

luna

12

48

Scoala, sat Râușor, nr. 129

Servicii de
monitorizare a
sitemelor de
alarma/ 79711000-1

luna

12

48

10

Scoala, sat Ileni, nr. 244

Servicii de
monitorizare a
sitemelor de
alarma/ 79711000-1

luna

12

48

11

Casierie - Primaria Mandra

Însotire valori/
79713000-5

luna

12

48

7

8

9

TOTAL

Data completării
____________________
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

FORMULAR 8

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind
aplicarea

procedurii

contractului

de

____________________(denumire

procedură)

_________________________________________(denumirea

pentru

atribuirea

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.
c) mostre, schiţe după caz.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ___________

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

FORMULAR 9
.........................................
(denumirea/numele ofertant)

IMPUTERNICIRE
privind participarea la procedura de achiziţie simplificată
Subscrisa ……………………………………………………………………………, cu
sediul in ………………………………………………………………………….., înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ……………………., CUI ………………………, atribut
fiscal ……, împuternicim prin prezenta pe ………………………………….., 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 achiziţie simplificată, organizată
de …………………………………………………….., în scopul atribuirii contractului de achiziţie
de servicii ……………………………
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu
participarea la procedură;
2. să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate
pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii;
3. să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul
desfăşurării procedurii;
4. 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.

Data
…………..

Denumirea mandantului
S.C. …………………………………
reprezentată legal prin
………………………………………..
(nume, prenume, ştampilă)

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite.

