VOLUMUL III
MODEL FORMULARE
Acest volum cuprinde modelele formularelor puse la dispoziţie de autoritatea contractantă pentru
întocmirea ofertei.
1.

Formular nr. 1

Model solicitare de clarificări către Autoritatea Contractantă

2.

Formular nr. 2

Model de contestaţie

3.

Formular nr.3

Declaraţie privind eligibilitatea (neîncadrarea în prevederile art.
180 din O.U.G. 34/2006 cu modificările şi completările
ulterioare)

4.

Formular nr. 4

Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din
O.U.G 34/ 2006 cu modificările şi completările ulterioare

5.

Formular nr. 5

Declaraţie privind calitatea de participant la procedură

6.

Formular nr. 6

Certificat de participare cu ofertă independentă

7.

Formular nr. 7

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din
O.U.G. nr. 34/2006

8.

Formular nr. 8

Informaţii Generale

9.

Formular nr. 9

Declaraţie privind Lista principalelor servicii prestate în ultimii
3 ani

10.

Formular nr. 9.1

Experienţă similară

11.

Formular nr. 10

Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat
şi al cadrelor de conducere

12.

Formular nr. 11

Personalul „cheie” responsabil pentru prestarea serviciilor

13.

Formular nr. 11.1

CV EUROPASS

14.

Formular nr. 12

Declaraţii semnate de personalul cheie privind disponibilitatea
de a lucra pe toată perioada în cadrul contractului
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15.

Formular nr. 13

Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice
însoţită de Anexă

16.

Formular nr. 14

Model declaraţie subcontractanţi

17.

Formular nr. 15

Angajament terţ susţinător financiar

18.

Formular nr. 16

Angajament terţ privind susţinerea tehnică şi profesională a
ofertantului/grupului de operatori economici

19.

Formular nr. 17

Declaraţie terţ susţinător privind utilaje/echipamente/ instalaţii

20.

Formular nr. 18

Declaraţie terţ susţinător privind resursele umane

21.

Formular nr. 19

Model Acord de Asociere

22.

Formular nr. 20

Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea, pe toată
durata de execuţie a contractului, a condiţiilor de muncă şi
măsurilor de protecţie a muncii

23.

Formular nr. 21

Declaraţie privind încadrarea
întreprinderilor mici şi mijlocii

24.

Formular nr. 22

Formular de ofertă servicii însoţită de Anexă

25.

Formular nr. 23

Scrisoare de garanţie pentru participare cu ofertă la procedura
de atribuire a contractului de achiziţie publică

26.

Formular nr. 24

Model scrisoare de înaintare

27.

Formular nr. 25

Formular de oferta tehnică

întreprinderii

în

categoria
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Formular nr. 1 - Model Solicitare de clarificări către Autoritatea Contractantă

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI
Către,

_________________________________
(denumire autoritate contractantă)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedură) pentru atribuirea contractului
de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV ________________, vă
adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu
privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu consideraţie,
S.C.____________________
___________________________
(adresa)
………………………………………
(semnătură autorizată)
Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Formular nr. 2 - MODEL DE CONTESTAŢIE
Formular pentru persoane juridice

Antet/contestator
………………………….
CONTESTAŢIE
Subscrisa……………………….......
(denumirea
persoanei
juridice),
cu
sediul
în
…….....................................………., cod unic de înregistrare ...…………………………, reprezentată legal
prin .................... în calitate.........., în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire
........... a contractului de achiziţie publică (obiectul contractului) ………………., organizată de
autoritatea contractantă ……………………… (denumirea autorităţii contractante) …….., având sediul în
(adresa autorităţii contractante) …………..........................., formulez prezenta:

CONTESTAŢIE
prin care solicit
anularea actului
obligarea autorităţii contractante de a emite un act
obligarea autorităţii contractante la adoptarea de măsuri necesare pentru remedierea
actului/actelor care afectează procedura de atribuire.
…………………………..
Se nominalizează actul/actele atacate.

Motivele care stau la baza contestaţiei sunt :
-

în fapt …………………………………………..

-

în drept ……………………………………….
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În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă:
………………………
Data,
Reprezentat legal (nume/prenume în clar)
___________________

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 3 - DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu
am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o altă candidatură/ofertă comună, nu
depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
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.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _______________________________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Ofertant,
_________________
(semnătură autorizată)

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formularul nr.4 - DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al .............
(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător
al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului,
serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de
............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:
sindic;

a)

nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-

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 sau în ţara în care sunt stabilit pâna la data solicitată;
c^1 în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs
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.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul demonstrării îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie, orice documente doveditoare de care dispun.
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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
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
NOTĂ: Persoana care asigură susţinerea economico-financiară respectiv tehnică şi profesională, nu
trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire conform
prevederilor art .181 lit a), c^1) şi d).

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 5 - Declaraţie privind calitatea de participant la procedură
Operator Economic
.............................
(denumirea)
DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, 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 …………………… (se menţionează procedura),
având ca obiect ………………………………….……. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul
CPV), la data de ………………………. (zi/luna/an), organizată de …………………………………….....(denumirea
autorităţii contractante), particip şi depun oferta:
 în nume propriu;
 ca asociat în cadrul asociaţiei……………………………………………..;
 ca subcontractant al ……………………………………………………….;
(se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar că:
 nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
 sunt memebru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar că voi informa 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.
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4. 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.
5. 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 completării
Operator economic
.................................
(semnătură autorizată)

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 6 - Certificat de participare cu ofertă independentă
Operator Economic
.............................
(denumirea)
CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai
............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică
organizată de ............................., 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;
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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 completării
Operator economic
.................................
(semnătură autorizată)

Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Formular nr. 7 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din O.U.G .34/2006
Operator Economic
.............................
(denumirea)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/ organului de
conducere colectivă sau supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie
rudă sau fin până la gradul al patrulea inclusiv, sau care se află în relaţii comerciale astfel cum acestea
sunt prevăzute la art. 69, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi
completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante
Municipiul Câmpulung.
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
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de __________________________________________
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării
Operator economic
.................................
(semnătură autorizată)

Întocmit:
Manager de proiect
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Onela Oană
Formularul nr. 8 - INFORMAŢII GENERALE

Operator economic
..................................
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz,
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare
specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

8. Principala piaţă a afacerilor :
9. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari încheiaţi :

Anul

Cifra de afaceri anuală (la 31dec)

Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.)

lei

echivalent euro

1. ........
2. ........
3. ........
Media cifrei de
afaceri globale pe
ultimii 3 ani
financiari încheiaţi

Operator economic,
(semnătură autorizată)

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formularul nr.9 - Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii
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)
Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 9 - Anexă
Nr.
crt

Obiect
contract

Codul
CPV

Denumire/nume
beneficiar/client
Adresa

Calitatea
Preţ
prestatorului*) total
contract

Procent
îndeplinit de
prestator
(%)

Perioadă
derulare
contract
**)

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.
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Formular nr. 9.1 - Formular experienţă similară
Operator Economic
.............................
(denumirea)
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ*)

1.

Denumirea şi obiectul contractului:
Numărul şi data contractului:

2.

Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
Adresa beneficiarului/clientului:
Ţara:

3.

Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
[ ] contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)
[ ] contractant asociat
[ ] subcontractant

4.

Valoarea contractului (LEI fără TVA)1

5.
Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:
6.

Durata de execuţie a contractului (luni)
a)

contractată - termen:

b)

efectiv realizată;

c)

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul:

7.

Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea serviciilor:

8.

Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:

1

Pentru contractele încheiate în alte monede, echivalenţa se va realiza folosind cursul mediu lei/valută comunicat de
BNR (http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx ), corespunzător anului încheierii contractului.

9.

Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară:

Data completării
Operator economic
.................................
(semnătură autorizată)

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 10 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al
cadrelor de conducere

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT
ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

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 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.
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2009

2010

2011

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 completării

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

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formularul 11 - Declaraţie privind personalul „cheie” responsabil pentru prestarea serviciilor
Operator Economic
.............................
(denumirea)
DECLARAŢIE PRIVIND PERSONALUL „CHEIE” RESPONSABIL PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................., declar
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelele de mai jos sunt reale.
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, 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.......................................................................... cu privire la orice aspect
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………..
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Operator economic
Data completării
.................................
(semnătură autorizată)
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PERSONALUL „CHEIE” CE VA FI ANGAJAT ÎN CONTRACT
Post/Nume

Specializare

Calificări şi
competenţe

Experienţă şi Responsabilităţi importante
(participarea la alte contracte)

Team Leader
Specialist copywriter
Specialist grafica/ design
Expert in planificare media
Fotograf
Sociolog
Anexez la declaratie:
-

CV-urile persoanelor angajate în contract
Documente ce demonstrează calificările, competenţele şi experienţa acestora

Data completării
Operator economic
.................................
(semnătură autorizată)
Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 11.1 – Model de CV Europass

Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică
facultativă, vezi instrucţiunile)
(rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Mobil:

Fax(uri)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

E-mail(uri)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Naţionalitate(-tăţi)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Data naşterii

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Sex

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

(rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Experienţa profesională
Perioada

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu
cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Funcţia sau postul ocupat
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Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Educaţie şi formare
Perioada

Menţionaţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare
profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)

Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă
maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Scriere
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Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare
scrisă

Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi
sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini
artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Alte competenţe şi
aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică
facultativă, vezi instrucţiunile)
Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate
anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică
facultativă, vezi instrucţiunile)
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Anexe

Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)
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Formular nr. 12 - DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE
DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE*
semnate de personalul cheie privind disponibilitatea de a lucra pe toată
perioada în cadrul contractului
Subsemnatul, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură a
ofertantului
.....................................................................................,
şi
sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că sunt de acord să particip în procedura de
ofertare pentru atribuirea contractului servicii ............................................................
Declar că sunt dispus şi doresc să lucrez pe postul pentru care CV-ul meu a fost inclus, în
eventualitatea că această ofertă este câştigătoare, pe toată perioada până la finalizarea
contractului.
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 dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Numele şi prenumele
Semnătura
Data
* Se va completa de către personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului.
Atenţie! Declaraţiile de disponibilitate se vor prezenta în original, vor fi semnate de persoana în
cauză şi contrasemnate de reprezentantul ofertantului.
Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 13 - Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice
Ofertant
................................
[denumirea/numele]
Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe sunt reale.
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, 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: [introduceţi ziua, luna, anul]
Ofertant,
................................
[semnătură autorizată şi ştampilă]
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Formular nr . 13 - Anexă
Operator economic:
(denumirea/numele)
LISTA
cuprinzând cantitaţile de utilaje, instalaţii, echipamente tehnice, alte mijloace fixe
NR.
CRT.

DENUMIRE
UTILAJ/ECHIPAMENT/INSTALAŢIE

FORMA DE DEŢINERE
U.M.

CANTITATE

Proprietate

În chirie

Alte forme de
deţinere

1
2
...
...
Notă: această listă trebuie să reflecte în totalitate echipamentele necesare pentru derularea
contractului. Toate rubricile tabelului trebuie completate corespunzător.
Data completării: ...
Operator economic
…………………..
(semnătură autorizată)
Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 14 - DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA
OPERATOR ECONOMIC
____________________
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
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 valabilă până la data de ……………………………………………………......
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
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Nr.
Crt.

Denumire subcontractant

Datele de identificare
subcontractanţilor
specializarea acestora

ale Partea/părţile din contract
şi ce
urmează
a
fi
subcontractante
sau
realizate prin contract de
colaborare (descriere)

Acord
subcontractor/colaborat
or cu specimen de
semnatură

Operator
………………………….
(semnătură autorizată )
Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană

Formular nr. 15 - Angajament Terţ susţinător financiar

Terţ susţinător financiar
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................
(denumirea contractului de achiziţie publică), 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.
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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 renunţăm 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,
(semnătură autorizată)

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 16 – ANGAJAMENT privind
ofertantului/grupului de operatori economici

susţinerea

tehnică

şi

profesională

a

Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnică şi profesională
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, .......................................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa
completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului
de achiziţie publică), 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
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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 că
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 O.U.G. 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/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completării,
Terţ susţinător,
.....................

.........................
(semnătură autorizată)

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 17– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional privind logistica, utilajele,
instalaţiile şi echipamentele tehnice
Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea)
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, utilajele,
instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru
îndeplinirea contractului de achiziţie publică.............................................................
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..........................................................( obiectul contractului).
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

Cantitate
U.M.

Forma de deţinere

Proprietate

În chirie

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

Data completării,

Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 18– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional privind resursele umane
Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea)
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 îndeplinirea
contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.
LISTA
privind personalul 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
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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 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/candidatului/grupului
de
operatori
economici).
Data completării,

Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 19 – Model ACORD DE ASOCIERE
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 :
_______________________,
de..............

reprezentată

prin................................,

în

calitate

(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________
de..............

reprezentată

prin...............................,

în

calitate

(denumire operator economic, sediu, telefon)
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
/acordului cadru ...........................................................(obiectul
contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca
fiind câştigătoare.
2.2 Alte activităţi ce se vor realiza în comun:
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1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecărei părţi la îndeplinirea contractului de
achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 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).
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.
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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 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:
8.1 Asociaţii vor fi solidar şi în mod individual raspunzători pentru derularea contractului în
conformitate cu termenii prevăzuţi în acesta.
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)
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Liderul asociaţiei:
______________________
(denumire autoritate contractantă)

ASOCIAT 1,
___________________

ASOCIAT 2,
___________________
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 20 - Declaraţie privind respectarea, pe toată durata de execuţie a contractului,
legislaţiei referitoare la condiţiile de muncă şi măsurile privind protecţia muncii

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA,PE TOATĂ DURATA DE EXECUŢIE A CONTRACTULUI,
LEGISLAŢIEI REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI MĂSURILE PRIVIND PROTECŢIA MUNCII

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 la
elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia
muncii, conform legislaţiei în vigoare.
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, 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)
Operator economic,
………………………….
(semnătură autorizată )

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 21 – Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor
mici şi mijlocii
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.
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III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*
Exerciţiul financiar de referinţă**
Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă
(RON/mii euro)

Active totale
(RON/mii euro)

Important:
Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar

[ ] Nu

anterior, datele financiare au înregistrat

[ ] Da (în acest caz se va completa

modificări care determină încadrarea

şi se va ataşa o declaraţie referitoare

întreprinderii într-o altă categorie (respectiv

la exerciţiul financiar anterior)

micro-întreprindere, întreprindere mică,
mijlocie sau mare).

Semnătura .............................................................................
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)
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Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu
realitatea.
Data întocmirii ...........................
Semnătura .................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din legea 346/2004.
**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, cifia de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe
propria răspundere.

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 22– Formular de ofertă - servicii
..............................................
(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
executăm ............................................... (denumirea serviciilor) 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).
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. (se va indica
anexa la formular)
3.

Ne

angajăm

să

menţinem

această

ofertă

valabilă

pentru

o

durată

de

.................................................. zile (durata în litere şicifre) respectiv până la data de
....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei devalabilitate.
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)
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|_| 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)

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 22 - Anexa
Nr
crt

Serviciul solicitat

Unitati/ bucati

Pret unitar
(fara TVA)

Pret total
(fara tva)

I. Realizarea strategiei de publicitate
1.

Realizarea strategiei de publicitate

1

0

2.

Manual de identitate vizuala

1

0

3.

Realizare site - pagina web

1

0

4.

Concurs promovare site

1

0

5.

Sistem newsletter, newslettere terti

1

0

6.

Campanii online

Pagina web 1

100

0

Pagina web 2

100

0

Campanie 1
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Pret total
general (fara
TVA)

Campanie 2

Pagina web 3

100

0

Pagina web 4

100

0

Pagina web 5

100

0

Pagina web 6

100

0

Pagina web 7

100

0

Pagina web 8

100

0

Pagina web 9

100

0

Pagina web 10

100

0

Pagina web 1

100

0

Pagina web 2

100

0

Pagina web 3

100

0
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Campanie 3

Pagina web 4

100

0

Pagina web 5

100

0

Pagina web 6

100

0

Pagina web 7

100

0

Pagina web 8

100

0

Pagina web 9

100

0

Pagina web 10

100

0

Pagina web 1

100

0

Pagina web 2

100

0

Pagina web 3

100

0

Pagina web 4

100

0
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7.

Cercetare de piata

8.

Bannere electronice

9.

Pagina web 5

100

0

Pagina web 6

100

0

Pagina web 7

100

0

Pagina web 8

100

0

Pagina web 9

100

0

Pagina web 10

100

0

1

0

728X90 pixeli

1

0

300X250 pixeli

1

0

160X600 pixeli

1

0

400

0

CD-uri de prezentare
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TOTAL COST ACTIVITATEA I. Realizarea strategiei de publicitate (FARA TVA) =
II. Realizarea si aplicarea de insemne si panouri publicitare
10.

Realizarea de autocolante

800

0

11.

Realizarea de placi temporare si permanente

2

0

12.

Realizare de fotografii

600

0

13.

Realizare de foi cu antet

27.500

0

14.

Realizarea de plicuri

27.500

0

15.

Realizarea de carti de vizita

1000

0

16.

Realizarea de mape

600

0

TOTAL COST ACTIVITATEA II. Realizarea si aplicarea de insemne si panouri publicitare (FARA TVA) =
III. Productia si distributia de tiparituri
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17.

Realizare si distributie brosura generala

10.000

0

18.

Realizare si distributie flyere

15.000

0

19.

Realizare si distributie postere si afise

500

0

20.

Realizare si distributie pliante

300

0

21.

Realizare si distributie bannere orizontale

2

0

1

0

30

0

TOTAL COST ACTIVITATEA III. Productia si distributia de tiparituri (FARA TVA) =
IV.Realizarea unei campanii de direct mailing
22.

Realizarea unei campanii de direct mailing

TOTAL COST ACTIVITATEA IV. Realizarea unei campanii de direct mailing (FARA TVA) =
V. Realizarea unei campanii de promovare a proiectului (publicitate)
23.

Realizare si publicare articole presa scrisa

Realizare articole
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24.

25.

Creatie, productie si difuzare spot radio

Creatie, productie si difuzare spot video

Cotidian local 1

10

0

Cotidian local 2

10

0

Cotidian local 3

10

0

1

0

Radio local 1

1200

0

Radio local 2

1200

0

1

0

Tv judetean 1

50

0

Tv judetean 2

50

0

Tv Campulung

200

0

25

0

Creatie si productie

Creatie si productie

Outodoor sau indoor 1
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26.

Outodoor sau indoor 2

25

0

Outodoor sau indoor 3

25

0

Outodoor sau indoor 4

25

0

Creatie, productie si difuzare sigle (semnalistica)

10

TOTAL COST ACTIVITATEA V. Realizarea unei campanii de promovare a proiectului (publicitate) =
VI. Realizarea de materiale promotionale (materiale personalizate)
27.

Stegulete copii

1000

0

28.

Fiesbies

250

0

29.

Pixuri

1000

0

30.

Notes

250

0

31.

Tricouri

800

0
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32.

Genti

500

0

33.

Sticle vin

500

0

1

0

30

0

8

0

TOTAL COST ACTIVITATEA VI. Realizarea de materiale promotionale (materiale personalizate)=
VII. Campanie de promovare a proiectului (relatii publice - PR)
34.

Elaborarea planului de promovare a proiectului

35.

Realizarea si transmiterea de comunicate, anunturi si stiri de presa

36.

Organizarea si participarea la evenimente

TOTAL COST ACTIVITATEA VII. Campanie de promovare a proiectului (relatii publice - PR) =
TOTAL PROPUNERE FINANCIARA FARA TVA (I+II+III+IV+V+VI+VII) =
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Formular nr. 23- Scrisoare de garanţie pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a
contractului de achiziţie publică
BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI EMITENTĂ
_____________ (denumirea)_______________

INSTRUMENT (SCRISOARE) DE GARANŢIE
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire
a contractului de achiziţie publică
Către .................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi,........................................................
(denumirea băncii/societăţii de asigurare), având sediul înregistrat ....................................
(adresa băncii/societăţii de asigurare),
ne obligăm faţă de ................................................. (denumirea autorităţii contractante)
să plătim suma de ............................................ (în litere şi în cifre):
 condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu
contractul de garantare încheiat pe baza căruia a fost emisă prezenta (se va anexa contractul);
 necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire
la culpa ofertantului ......................................... (denumirea/numele) garantat,
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
în cazul existenţei uneia sau mai multora dintre următoarele situaţii:
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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
garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta
sa
fiind
stabilită
câştigătoare,
ofertantul
............................................................. (denumirea/numele) a refuzat să semneze
contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei;
d) in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia,
autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de participare in raport cu
valoarea estimata suma prevazuta de Art. 2781, alin.(1) din O.U.G. 34/2006 – Ordonanta de
Urgenta privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ........................................

Data completării
…………………
Banca/societatea de asigurări emitentă,
__________________
(semnatura autorizată)

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 24– Model scrisoare de înaintare

OPERATORUL ECONOMIC
___________________

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

(denumire / sediu )

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
_________________________________________(denumirea 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) documente de calificare;
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b) propunerea tehnică;
c) propunerea financiară;
d) documente care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Cu stimă,

Data completării ___________

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

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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Formular nr. 25–Propunerea Tehnica

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE – Cerinte minime din punct de vedere continut
Propunerea tehnică va conţine raspunsul la caietul de sarcini si următoarele:
1. Obiective contract

Propunerea tehnica va contine modul de indeplinire a fiecarei cerinte din caietul de sarcini, prin
care ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective.
Informatiile vor fi furnizate pentru fiecare produs ofertat completand un tabel conform modelului
de mai jos.
1. Realizarea strategiei de publicitate
a. Realizare pagina site – pagina web
b. Realizare sistem Newslettere
c. Realizare concurs promovare site
d. Realizare CD-uri de prezentare
2. Realizarea si aplicarea de insemne si panouri publicitare
a. Realizare de autocolante
b. Realizare de placi temporare si permanente
c. Realizarea de fotografii
d. Realizarea de foi cu antet
e. Realizarea de plicuri
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f. Realizarea de carti de vizita
g. Realizarea de mape A4
3. Productia si distributia de tiparituri
a. Realizare si distributie brosura generala
b. Realizare si distributie flyere
c. Realizare si distributie postere si afise
d. Realizare si distributie pliante
e. Realizare si distributie bannere orizontale
4. Realizarea unei campanii de direct mailing (campanie de tip branding)
5. Realizarea unei campanii de promovare a proiectului (publicitate)
a. Realizare si publicare articole presa scrisa
b. Creatie, productie si difuzare spot radio
c. Creatie, productie si difuzare spot video (inclusiv pe displayuri interioare si outdoor)
d. Creatie, productie si difuzare sigle (semnalistica)
6. Realizarea de materiale promotionale (materiale personalizate)
a. Stegulete copii
b. Fiesbies
c. Pixuri
d. Notes
e. Tricouri
f. Genti
g. Sticle vin
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h. Sepci
i. Felicitari
j. Carti postale
7. Campanie de promovare a proiectului (relatii publice - PR)
a. Elaborarea planului de promovare a proiectului
b. Realizarea si transmiterea de comunicate, anunturi si stiri de presa
c. Organizarea si participarea la evenimente
Nr crt Serviciul

Cerinta

Mod de indeplinire cerinta

Livrabilul ce va fi transmis

solicitat

2. Organizare si metodologia de lucru
Ofertantul va prezenta o descriere detaliata a etapelor propuse pentru realizarea activităţilor in
vederea indeplinirii contractului, inclusiv punctele de referinta precum si rezultatele si
documentele ce trebuiesc prezentate pentru fiecare activitate.
Ofertantul va identifica si va prezenta o descriere detaliata a aspectelor cheie care trebuie
realizate îndeplinirea contractului şi atingerea obiectivelor proiectului.
Ofertantul va identifica, descrie si argumenta riscurile care pot afecta derularea contractului.
Ofertantul va face recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se afecta
cerintele Caietului de sarcini.
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3. Etape semnificative in executia contractului
Ofertantul va identifica si va prezenta abordarea sa referitoare la planificarea etapelor
semnificative in executia contractului.
4. Resursele utilizate pentru indeplinirea contractului
Ofertantul va prezenta o descriere a atributiilor si responsabilitatilor fiecarui expert pe care il
va implica in contract pentru ducerea la indeplinire in cele mai bune conditii a activitatilor si
obtinerea rezultatelor asteptate.
Ofertantul va prezenta o descriere a facilităţilor/resurselor

(resurse tehnice, software,

backstopping, logistice, administrative, etc.) la care are acces, în scopul susţinerii îndeplinirii
contractului.

Se vor prezenta facilitatile suport disponibile si propuse pentru desfasurarea

acestui contract nu toate facilitatile la care are acces ofertantul.
Cel putin următoarele informatii trebuie prezentate aici:
i. Structura echipei propusa pentru managementul contractului, inclusiv CV-urile acestora
ii. Facilitatile/resursele la care are acces ofertantul.
iii. Livrabile
iv. Modul de abordare in lucrul cu subcontractorii, in raport cu natura activitatilor
subcontractate
Ofertanţii care participă la procedura de atribuire înteleg sa ofere numai servicii care sa
îndeplineasca conditiile tehnice minime specificate în caietul de sarcini.
Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse în
aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din
caietul de sarcini.
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Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnică în funcţie de solicitările din caietul de sarcini.
Toate informatiile solicitate sunt componente cheie si obligatorii ale Propunerii Tehnice.

Data...................................

Ofertant,

[introduceţi ziua, luna, anul]

.......................................
(semnatura autorizata si stampila)

Întocmit:
Manager de proiect
Onela Oană
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