▪ MODELE FORMULARE ▪

Secţiunea „Formulare” conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze
elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să
permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor
depuse.
Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele
prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de
persoanele autorizate.

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________,
privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru
atribuirea contractului “SERVICII DE EXPLOATARE FORESTIERA TOATE FAZELE
PENTRU

NEVOI

LOCALE”

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 ___________

Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )
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ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu
sediul în …………………………...………………………………………………………………,
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………,
atribut fiscal ……....., reprezentată legal prin …..................................………………………,
în calitate ........…………………………................, 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 nr.
……………………, organizată de ................................................... în scopul atribuirii
contractului de “SERVICII DE EXPLOATARE FORESTIERA TOATE FAZELE PENTRU
NEVOI LOCALE”.
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.
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data
……………

Denumirea mandantului
S.C. …………………………………
reprezentată legal prin
___________________________
(Nume, prenume)
(Funcţie)

___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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Operator economic
..........................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii…………………………………………………………………
Adresa sediului social……………………………………………………………………
Cod unic de înregistrare………………………………………………………………
Numele şi funcţia………………………………………………………………………
(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.
[ ] 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.
[ ] 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.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii
Exerciţiul financiar de referinţă *2
Numărul mediu anual de
Cifra de afaceri anuală
Active totale
salariaţi
netă
(mii lei/mii Euro)
(mii lei/mii Euro)

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)
Semnătura .....................................................................................
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme
cu realitatea.
Data întocmirii .................................... Nume, prenume....................................
Semnătura .......................................... Funcţie..................................…………
___________
*1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 27/2006.
*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.
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ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.
1. Părţile acordului :
______________________________, reprezentată prin................................, în calitate
(denumire operator economic, sediu, telefon)

de..............
şi
______________________________, reprezentată prin..............................., în calitate
(denumire operator economic, sediu, telefon)

de..............
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
…………………………………………………………..
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei
comune ca fiind câştigătoare.
2.2 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului
de achiziţie publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.3 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).
Partile declara ca isi asuma responsabilitatea colectiva si solidara pentru indeplnirea
contractului. Toti Asociatii se obliga sa ramana in Asociere pe intreaga durata a
contractului de achizitie publica, in cazul adjudecarii acestuia.
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
5

achiziţie).
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:
ASOCIAT 1,
…………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)
ASOCIAT 2,
…………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)
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OFERTANTUL
………………………………..
(denumirea/nume Lider asociere)
DECLARATIE
privind legalizarea asocierii
Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant legal al:
Asociatului (1) .……........................ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)
Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant legal al
Asociatului (2) ……................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)
...............................................................................................................................
Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant împuternicit al
Asociatului (n) ...............................…..... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)
Ne angajăm ca în cazul declarării ofertei asociaţiei formate din operatorii economici susmenţionaţi ca fiind câştigătoare, să prezentăm înainte de semnarea contractului de
achiziţie publică, contractul de asociere legalizat, în original, în măsura în care
reprezentanţii autorizaţi ai ....................................... (denumirea autoritatii contractante) vor solicita
asocierii noastre acest lucru.
Înţelegem că în cazul neconformării cu această cerinţă, încheierea contractului de achiziţie
publică cu autoritatea contractantă nu va fi posibilă.
Data completării
…………………
Asociatul (1),
_________________
…………………..................................(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)
Asociatul (2),
_________________
…………………................................. (numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)
Asociatul (n),
_________________
…………………............................... (numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)
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Operator economic
……………………
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul
……………….(numele complet),
reprezentant
imputernicit
al
……………………….. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica avand ca obiect
............................................................................... si sub sanctiunile aplicate faptei de fals
in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 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, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la
activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
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.

Data completarii …..................(ziua, luna, anul).

Operator economic,
...............................
(semnatura autorizata)
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Operator economic
..........................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile
prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Operator economic
__________________________
(denumirea/numele)
Subsemnatul(a)_____________________________________________(denumirea, numele
operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de cerere de ofertă
off line pentru achizitia de servicii “Exploatare forestiera toate fazele pana la drum auto ” cod CPV
77211100-3, la data de ________2015 organizată de RPLP Piatra Craiului R.A.,
declar pe propria răspundere că:
a)
nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic
b)
-----c)
Mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România/în ţara în care sunt stabilit
1
c ) in ultimii 2 ani, mi-am indeplinit corespunzator obligaţiile contractuale, neexistand situatii
care au produs sau ar putea sa produca, din motive imputabile mie, grave prejudicii
beneficiarilor;
d)
nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greşeli în materie profesională.
e)
nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
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 că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic
_____________________________
(semnătură autorizată)
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CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independenta

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai
................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică
organizată de RPLP PIATRA CRAIULUI RA, în calitate de autoritate contractantă, cu nr.
............ din data de ................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute
sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în
condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în
orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică
sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat,
care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta,
întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu
aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în
ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia
de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva
ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei
proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în
ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau
serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Data completarii …..................(ziua, luna, anul).

Operator economic,
...............................
(semnatura autorizata)
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.691
Subsemnatul.....................................................................................,reprezentant
împuternicit al .............................................................................................................................,
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant,
declar pe proprie răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de
fals in acte publice, că nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere
sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al
patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce
deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante R.P.L.P. PIATRA CRAIULUI R.A.
- persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Ing. Rozorea George
Gabriel – Director General, Ec. Barbu Marieta – Director Economic, Membrii comisiei de
evaluare: Ing. Banciu Ionut - Presedinte; Cons.Juridic Vasii Catalin - Membru, Ing. Coraiu Dan Membru; Contabil Tamas Elena - Membru; Ing. Toader Alin; Responsabil achizitii Nagy Alina –
Membru; Contabil Garbacea Gabriela - Membru rezerva.
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 că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila
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OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul………………………………………………………………………….…….
(nume şi prenume in clar a persoanei autorizate),
reprezentant împuternicit al ................……………………………………………………......
(denumirea operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, având ca obiect :

“SERVICII DE EXPLOATARE FORESTIERA TOATE FAZELE PENTRU NEVOI LOCALE”
la data de ..........…….., organizată de : RPLP PIATRA CRAIULUI RA, particip şi depun ofertă:
□ în nume propriu;
□ ca asociat în cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi înşine >.
□ ca subcontractor
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Confirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma.
3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti
membrii raspund solidar pentru executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa
oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pe seama fiecarui membru, este raspunzator in
nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile si ca toti
membrii asocierii se obliga sa ramina in asociere pe intreaga durata a executiei contactului.
4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Secţiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de
interese din Ordonanţa 34, modificata si completata, si adăugam, in mod special, ca nu avem nici
un potenţial conflict de interese sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi candidaţi sau alte părţi
implicate in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei;
5. Subsemnatul declar că:
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. 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.
7. 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 în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
8. 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.
Data : ………………………..
Numele şi prenume ____________________, in calitate de __________________, legal autorizat
sa semnez oferta pentru si in numele _________________________________.
semnatura şi ştampliă ………………………………….
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Operator economic
..................................
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: …………………………………
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

……………………………………

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

…………………..

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr
crt

Anul

Cifra de afaceri anuală

la 31 decembrie
(RON)

Cifra de afaceri anuală

la 31 decembrie
(echivalent EURO)

1.
2.
3.
Media
Anuală

Data completarii …..................(ziua, luna, anul).

Operator economic,
...............................
(semnatura autorizata)
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OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(DENUMIREA/NUMELE)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA SERVICII DE EXPLOATARE FORESTIERĂ PRESTATE
ÎN ULTIMII 3 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, ca datele prezentate în tabelul anexat 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, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............. (denumirea şi adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră.
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
Nr.
Obiectul
Codul
Crt. contractului CPV

1.

2.

Denumirea/nume
beneficiarului/clie
ntului Adresa
3.

Calitatea
executantu
lui*
4.

Pretul total
al
contractului
5.

Procent
executat

6.

Cantitatea
(U.M.)

7.

Perioada de
derulare a
comtractului
**
8.

OPERATOR ECONOMIC,
..........................................
(SEMNATURA AUTORIZATA

_____________
*) 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.
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OPERATORUL ECONOMIC,
____________________
(denumirea/numele)
GRAFIC DE PRESTARE

______________________________________________________________________________
Nr.

Denumirea

Cantitatea

crt.

produsului

(U.M.)

Termen de livrare

______________________________________________________________________________
1.
______________________________________________________________________________
2.
______________________________________________________________________________
....
______________________________________________________________________________

Ofertant,
________________
(semnatura autorizata)
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Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

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

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat
sunt reale.
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),

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 completarii …..................(ziua, luna, anul).

Operator economic,
...............................
(semnatura autorizata)
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Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE ŞI ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE
A CONTRACTULUI DE FURNIZARE

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 ca 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 legatură cu activitatea
noastră.

Data completarii …..................(ziua, luna, anul).

Operator economic,
...............................
(semnatura autorizata)
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Anexa
LISTA
cuprinzând cantităţile de echipamente tehnice
Nr.
Crt.

Denumire
echipament

Formă de deţinere
U.M.

Cantitate

Proprietate

În chirie

1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Data completarii …..................(ziua, luna, anul).

Operator economic,
...............................
(semnatura autorizata)
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Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

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 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 autoritaţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de...........................................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Nr
crt

Denumire
/nume
subcontractant

Datele de recunoaştere
ale subcontractanţilor

Specializare

Partea/părţile din
contract ce urmează
a fi subcontractate

Data completarii …..................(ziua, luna, anul).

Operator economic,
...............................
(semnatura autorizata)
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OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARĂ
Catre,
RPLP Piatra Craiului R.A. Zărneşti, Strada Postăvarului, Nr. 5
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________,
ne
oferim
ca,
in
conformitate
(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam
servicii de exploatare forestieră a masei lemnoase din lotul nr________, partida
nr.________pentru suma de______________________________________________lei,
la un tarif mediu pe metrul cub de lemn exploatat de________lei/mc, reprezentand
___________euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
________________________lei.
(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa
prestam serviciile in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________,
si
(durata in litere si cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de
oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
7. Intelegem 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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ALTE FORMULARE
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Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIA
de accept a contractului de servicii
cu / fără obiecţiuni

Subsemnatul(a).................................................. (denumirea, numele operatorului economic), în
calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... (se menţionează
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect
........................................................................... (denumirea serviciului şi codul CPV), la data de
......………………....... (zi/lună/an), organizată de ................................................ (denumirea
autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere că:
a). [ ]* - accept fără obiecţiuni contractul de furnizare- Model Contract
b). [ ]* - accept cu obiecţiuni contractul de furnizare - Model Contract, obiecţiunile
fiind următoarele :
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................

* ( Se va bifa

cu X căsuţa corespunzătoare

)

Data completarii …..................(ziua, luna, anul).

Operator economic,
...............................
(semnatura autorizata)
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Terţ susţinător financiar
..........................
ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară a ofertantului /grupului de operatori economici
Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
…………………………………………………………. (denumirea obiectului procedurii), noi
.............................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la ..................
(adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem
la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele
financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate
de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce
urmează a fi încheiat între ofertant şi 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, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia
..........
(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului
de
operatori
economici)
suma
de
.................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară
pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate
de ........................... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie
publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit
susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam
definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de
autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar
putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în
mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării
obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile
art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă
dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a
anumitor
obligaţii
care
decurg
din
susţinerea
financiară
acordată
.............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici).

Data completării,
Terţ susţinător(denumire societate)
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Nume, prenume persoana autorizata
(semnătură autorizată)

Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnica si profesională
a ofertantului/ grupului de operatori economici
Către, ..............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu
privire
la
procedura
pentru
atribuirea
contractului
…………………………………………………………..... (denumirea obiectului
procedurii), noi
.....................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la ..........
............. (adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi
irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici)
toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor
obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie
publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi 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, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia
........................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele
tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ................................. necesară pentru
îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să
răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei
obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici),
în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire
operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională
conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea
beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să
renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de
autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar
putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg
din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea
ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,
Terţ susţinător(denumire societate)

Nume, prenume persoana autorizata
(semnătură autorizată)
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Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea tertului)

Declaraţie
Subsemnatul, 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, instalaţiile, echipamentele
tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului
de achiziţie publică, “……………………………………………………’’- prestari servicii,
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 ,,……………………………………………………….’’- prestari servicii.

LISTA
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care
urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

Nr.crt. Denumire
utilaj/echipament/instalaţie
1.
2.

U.M.

Cantitate

Forma de deţinere
Proprietate
În chirie

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

Data completării,
Terţ susţinător(denumire societate)

Nume, prenume persoana autorizata
(semnătură autorizată)
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Notă: Acest formular se va completa de către sustinator
Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea tertului)

Declaraţie
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea terţului susţinător tehnic si
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 indeplinirera
contractului de achiziţie publică ,,……………………………………………………………….’’sunt reale.
LISTA
privind personalului 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
Din care personal de
conducere
Personal efectiv alocat
pentru îndeplinirea
contractului
1.
Din care 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 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 ........... (denumirea şi
adresa autorităţii contractante) 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 /grupului de operatori
economici).

Data completării,
Terţ susţinător(denumire societate)

Nume, prenume persoana autorizata
(semnătură autorizată)

Notă: Acest formular se va completa de către sustinator
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