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                                                                                                                                   Formular 1 

 

OFERTANTUL 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

     

 

Domnilor, 

    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

______________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile si cerintele  cuprinse în documentatia mai sus mentionată, să prestam  

________________________________  (denumirea serviciilor) pentru suma de _______________ lei 

(suma în litere si în cifre), se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________ 

lei (suma în litere si în cifre). 

    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile în 

termen de ___________________________________________ zile (nr. de zile, în cifre şi litere).    

3.  Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ______________  zile (durata în 

litere si în cifre), respectiv până la data de ____________________ (ziua/luna/anul) si 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 achizitie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

    5. Alături de oferta de baza: 

    |_| depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar "alternativa"; 

    |_|  nu depunem ofertă alternativă. 

          (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

    6. Am înteles si consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câstigătoare, 

să constituim garantia de bună executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
 

 

 

Data _____/_____/_____ 
 

 

______________________, in calitate de _____________________, legal autorizat să semnez oferta 

pentru si în numele ___________________________________________. 

                                                                                                          (denumirea/numele ofertantului) 

 

                                                                  (semnatura si stampila) 

 

 

 

 

 

 

 



Formular 2 

 

 

OPERATOR ECONOMIC                                                              

  ____________________ 

      (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE  

privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi al relaţiilor de muncă 

 

 

 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant 

al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez ca pe 

toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări să respect reglementările obligatorii în domeniile 

mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, 

legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în 

aceste domenii.  

 De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 

relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă şi am inclus costul pentru îndeplinirea 

acestor obligaţii. 

Data completării: 

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic 

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

 

(semnătura autorizata) 

 

 

 

 

 



Formular 3 

 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

    (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016  

(evitarea conflictului de interese) 

 

 

             Subsemnatul............................................................................., reprezentant legal al 

___________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe 

propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea nr 

98/2016 privind achizitiile publice. 

            Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la 

apariţia unui conflict de interese în sensul art. 60, cum ar fi următoarele: 

a) participarea în procesul de verificare /evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi /candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte 

din consiliul de administraţie /organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

b) participarea în procesul de verificare /evaluare a solicitărilor de participare /ofertelor a unei 

persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 

parte din consiliul de administraţie /organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi /candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare /evaluare a solicitărilor de participare /ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile /informaţii 

concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 

natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 

parcursul procesului de evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual /ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul 

propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/ organului de 

conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 

achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 

pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 

contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire 

 

2. Subsemnatul/a……………..........…………….…. 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. 

 



Pentru conformitate prezint alaturat lista persoanelor din consiliul de administratie/organul de conducere 

sau de supervizare respectiv lista  actionarilor sau asociatilor si pot depune la solicitarea autoritatii 

documente doveditoare. 

 

Nume  calitate 

  

  

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

 

 

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

Ofertant / Lider de asociaţie, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori 

unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, 

pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru 

producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

 

Ofertant / Lider de asociaţie, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular 4 

 

 

CERTIFICAT 

de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

  

  I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi 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/Reprezentanti legali 

(semnaturi) 

 

Data 

 



Formular 5 

 

OFERTANTUL              Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

______________________      nr. _________ / __ . __ . 2017 

(denumirea/numele) 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către _______________________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Ca urmare a invitaţiei/anunţului dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 

contractului  _________________________________________________________________ 

               (denumirea contractului de achiziţie publică)       noi 

_________________________________________ vă transmitem alăturat următoarele: 

         (denumirea/numele ofertantului) 

 

1. Coletul 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 vă satisface cerinţele. 

 

Data completării __ . __ . 2017 

 

Cu stimă, 

 

                             Operator economic, 

 

   ___________________ 

      (semnatura autorizată) 
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