Operator economic

FORMULAR 1

_________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

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

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ………….din ……………, privind achiziţia directă
pentru atribuirea contractului ................................................................................./(denumirea
contractului de achizitie publică), noi ...............................................................................
/ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:
1. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original (dacă este cazul):
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării ..................................................

Cu stimă,

Ofertant,
..........................................................
(semnătura autorizată)

Ofertant
.....................................
(denumirea/numele)

FORMULAR 2

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
Cont Trezorerie:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare:
6. Activităţi CAEN pentru care există autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN
corespondent obiectului acordului-cadru)
7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Cifra de afaceri în domeniul de activitate specific obiectului contractului
Anul
Valoare
Curs de schimb
Echivalent LEI
Moneda
2016
2017
2018
Media cifrei de afaceri
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
..............................................
Numele şi prenumele semnatarului
...............................................
Capacitate de semnătură
...............................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
.....................................................
Ţara de reşedinţă
.....................................................
Adresa
.....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
.....................................................
Telefon / Fax
.....................................................
Data
.....................................................
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la «
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor,
declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amendă »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această
declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal.

Operator Economic
..........................
(denumirea)

FORMULAR 3

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al
_____________________________________(denumirea şi datele de identificare ale
operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 59 din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice.
În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii Certificat constatator eliberat
de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent în cazul persoanelor
juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acţionarilor, certificate de administrator, în
cazul societăţilor pe acţiuni.
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.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
...............................................
Numele şi prenumele semnatarului
...............................................
Capacitate de semnătura
..............................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
..............................................
Ţara de reşedinţă
...............................................
Adresa
..............................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
.............................................
Telefon / Fax
.....................................................
Data
.....................................................

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la «
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor,
declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amendă »

Operator Economic
FORMULAR 4
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE privind neîncadrarea în art. 164, 165, 167
din Legea nr. 98/2016
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 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 nu mă aflu în vreuna din situaţiile
prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
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, 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.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
..............................................
Numele şi prenumele semnatarului
............................................
Capacitate de semnătură
...........................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
...............................................
Ţara de reşedinţă
..............................................
Adresa
.....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
.....................................................
Telefon / Fax
.....................................................
Data
.....................................................

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal
legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi
în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.

Operator Economic

FORMULAR 5

..........................
(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARĂ)
pentru atribuirea contractului
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 menţionată, să furnizăm.............. (denumirea produselor, serviciilor sau lucrărilor)
pentru suma de .......................................lei plătibilă după recepţia produselor/
serviciilor/lucrărilor
respective,
la
care
se
adaugă
TVA
în
valoare
de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;
2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata în
litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), şi ea va
rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
3 Până la încheierea şi semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui
un contract angajant între noi.
4. Precizăm că:
|x| nu depunem oferta alternativă.
|_| depunem oferta alternativă.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ..................................................
Numele şi prenumele semnatarului
.....................................................
Capacitate de semnătură
.....................................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
Ţara de reşedinţă
Adresa
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
Telefon / Fax
Data

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

