Formular 9

CANDIDATUL
....................
(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr. .......... / ..........

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre .....................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Ca urmare a anuntului de participare aparut in …………… nr. ..... din ........./(ziua/luna/anul),
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului .........../(denumirea contractului de
achizitie publica),
noi ............./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Documentul ................../(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in
cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii .....................

Cu stima,
Ofertant,

..................
(semnatura autorizata)
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Formular nr. 10B
Operator economic
. .................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ........................................................
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
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 prestăm/.................... (denumirea serviciului), pentru sumele
detaliate în anexa prezentului formular de oferta plătibilă după recepŃia serviciilor.PreŃurile nu includ
TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile
în graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menŃinem aceasta 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. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar alternativă;
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opŃiunea corespunzătoare.)
6. Am înŃeles şi consimŃim ca, 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.
7. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă ofertă
pe care o puteŃi primi.

Data .../.../...
. ....................., (semnătură), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez oferta pentru
şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)

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

Anexa formular nr.10B

SECTIUNEA

PRET/UM

Sectiunea de radio

pretul/ 1 min.

SecŃiunea televiziune

pretul/ 1 min.

Sectiunea presa scrisa

preŃul/cmp-varianta alb-negru

Sectiunea presa scrisa

preŃul-cmp – varianta color

PreŃ unitar fără TVA

Data .../.../...
. ....................., (semnătură), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez oferta pentru
şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)

Ofertant,
............................
(semnatura autorizata)
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Formular nr. 11
BANCA
..............................
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a
contractului de achiziŃie publică

Către .......................................................
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea
contractului de achiziŃie publică), noi ................................... (denumirea băncii),
având
sediul
înregistrat
la
..................................................
(adresa
băncii),
ne obligăm faŃă de ....................................... (denumirea autorităŃii contractante)
să plătim suma de ....................... (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi
fără ca aceasta să aibă obligaŃia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiŃia ca în cererea
sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza
existenŃei
uneia
sau
mai
multora
dintre
situaŃiile
următoare:
a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de
valabilitate
a
acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ......................................
(denumirea/numele) nu a constituit garanŃia de bună execuŃie în perioada de valabilitate a
ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ......................................
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziŃie publică în perioada de
valabilitate
a
ofertei.
Prezenta

garanŃie

este

valabilă

până

la

data

de

..........................................

.

Parafată de Banca ................ (semnătură autorizată) în ziua .... luna .... anul .... .
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Formular 11B

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

OBLIGAłII CONTRACTUALE ÎN DESFĂŞURARE

Nr.
Crt.
1
2
3
4
n

Denumire
beneficiar/client

Nr. contract/data

Valoare contract

Executat %

Ofertant,
............................
(semnatura autorizata)
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Formular nr. 12A
Operator economic
...................................
(denumirea/numele)

DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
..................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancŃiunea excluderii din procedură şi sub sancŃiunile aplicate 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, aprobată cu modificări şi
completări 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 că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării
declaraŃiilor,
orice
documente
doveditoare
de
care
dispun.

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

Operator economic,
................................
(semnătură autorizată)
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Formular nr. 12E
Operator economic
...................................
(denumirea/numele)

DECLARAłIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt
reale.
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, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane
juridice
sa
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai
..................................................................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
............................................
(semnatura autorizata)
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Nr.
crt.

Obiectul
contractului

Codul CPV

1

2

Denumirea/numele
beneficiarului/
clientului
Adresa
3

Calitatea
furnizorului*)

Pretul total
al
contractului

Procent
indeplinit de
furnizor (%)

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
derulare a
contractului**)

4

5

6

7

8

1
2
…

Operator economic,
............................................
(semnatura autorizata)
___________________
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de
asociatie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere si finalizare a livrarii.
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Formular 11G
Operator economic
…………………..
(denumirea/numele)

11 G. DECLARATIE PRIVIND LEGALIZAREA ASOCIERII

Ofertantul,………………………………,format
economici:

din

asocierea

urmatorilor

operatori

Asociatul (1)………………………………….
Asociatul (2)………………………………….
Asociatul (3)………………………………….

Declar pe propria raspundere ca in cazul declararii ofertei comune ca fiind castigatoare , in
termen de 5 zile inainte de semnarea contractului voi prezenta Autoritatii Contractante
,contractul de asociere legalizat in original.

Semnatura:

Data:

……………………
Asociatul (1)………………………….
Asociatul (2)………………………….
Asociatul (3)………………………….
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Formular 11A
Operator economic
…………………..
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________
(numarul, data si
loculdeinmatriculare/inregistrare)
6.Obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul
propriu)
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _____________________
(adrese complete, telefon/fax,
certificate de
inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
________________________________________________________________________Ci
fra de afaceri anuala
Cifra de afaceri anuala
Anul
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(mii lei)
(echivalent euro)
al fiecarui an
mentionat mai jos
________________________________________________________________________
1. 2008
________________________________________________________________________
2. 2009
________________________________________________________________________
3. 2010
________________________________________________________________________
Media anuala:
________________________________________________________________________

Operator economic,
............................................
(semnatura autorizata)
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Formular 11C
Operator economic
…………………..
(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)
1.Denumirea si obiectul contractului: ______________________________.
Numarul si data contractului: _______________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: _______________________.
Adresa beneficiarului/clientului: _____________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
_
|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
_
|_| contractant asociat
_
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimata in

exprimata

moneda in care

in echivalent

s-a incheiat

euro

contractul
a) initiala (la data semnarii contractului):

_________

___________

b) finala (la data finalizarii contractului):

_________

___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: ___________________________.
6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante
prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:
_________________________________________________.
Operator economic,
............................................
(semnatura autorizata)

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea
comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.
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Formular nr. 12G
Operator economic
. ................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND SUBCONTRACTANTII
(PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI
SI SPECIALIZAREA ACESTORA)

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .........................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere,
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai
jos sunt reale.
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, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane
juridice
sa
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai
..................................................................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Prezenta
declaratie
este
valabila
pana
la
data
de
……………………………………………….... (se precizeaza data expirarii perioadei de
valabilitate a ofertei)
Nr.
Crt.

Denumire
subcontractant

Partea/partile din
contract ce
urmeaza a fi
subcontractate

Procentul din
valoarea
contractului ce
urmeaza a fi
subcontractat

Acord
subcontractor cu
specimen de
semnatura

Operator economic,
..................................
(semnatura autorizata)
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FORMULARUL 12B
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAłIE
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului
economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de
................................................. [se menŃionează procedura] pentru achizitia de
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea
podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data],
organizată de ................................................ [se inserează numele autorităŃii
contractante],
declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei hotărâri pronunțate de către judecătorul
sindic;
b) abrogat de OUG 76/2010;
c) 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 până la data
deschiderii ofertelor;
c^1) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit obligatiile contractuale si nu am produs prejudicii
beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe
judecătoreşti, pentru o faptă care aduce atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greşeli în materie profesională;
e) nu prezint informaŃii false ți prezint informaŃiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecŃie.
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraŃiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii.
Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată )
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FORMULAR 15
Ofertantul......................................
(denumirea/numele)
CERTIFICAT
de participare la licitatie cu oferta independenta

I. Subsemnatul/Subsemnatii, ........................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai
............................................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de
achizitie publica organizata de ........................................, in calitate de autoritate
contractanta, cu nr. .................................... din data de ...............................,
certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate
punctele de vedere.
II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele .........................................., urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in
care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze
oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica,
alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul
aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent,
fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la
respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor,
nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7.oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8.detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele
consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
........................
Reprezentant/Reprezentantilegali
(semnaturi)

Data
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FORMULAR 17
Ofertantul......................................
(denumirea/numele)

DECLARAłIE
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 69^1
din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a)__________________________________ (denumirea, numele operatorului economic),
în
calitate
de
ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant
la
procedura
de
______________________________________________(se menŃionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziŃie publică având ca obiect furnizare de “Sistem de supraveghere video pentru
siguranŃa cetăŃenilor în municipiul Hunedoara” - COD CPV 32323500-8 – Sistem video de
supraveghere, la data de .............. (zi/lună/an), organizată de Primăria municipiului Hunedoara,
declar pe proprie răspundere că:
-

-

-

nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau
de supervizare
si/sau
nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la
gradul al patrulea inclusiv
sau
nu ma aflu in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.
a) din OUG 34/2006, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Primariei
municipiului Hunedoara, despre care am luat la cunostinta din Documentatia de
atribuire.

Operator economic,
__________________________
(semnătura autorizată )
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