FORMULAR nr. A 1
IMPUTERNICIRE

Subscrisa
…….....................………………………………………..,
cu
sediul
in
………..................……………………………,
inmatriculata
la
Registrul
Comertului
sub
nr..........……….........................……, CUI ………………………, atribut fiscal …….., reprezentata legal
prin ………………………….. in calitate …………………………………………….. imputernicim prin
prezenta pe
……………………………………………., domiciliat in ……………. , identificat cu B.l./C.l. seria
…………., nr ……………………., CNP ……………………………. eliberat de
……………………, la data de……………………………, avand funcţia de …………………………., sa
ne reprezinte la procedura ACHIZITIE DIRECTA organizata de (achizitor)
……………………………………….. in scopul atribuirii contractului de
…………………………………………………………………………………………………….
In indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea ur matoarele drepturi si obligatii:
1. Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu
participarea la procedura;
2. Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe
parcursul si/sau in urma desfasurarii procedurii.
3. Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in timpul desfasurarii
procedurii.
4. Sa depuna in numele subscrisei contestate cu privire la procedura.
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea
subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.
Nota: Imputernicirea va fi insotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite
(buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).
Data completării:...............................
Operator economic,................................
(semnătură autorizată)

FORMULAR nr. 1
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea
operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, 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. 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, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006,
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.
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.
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:
a) nu am intrat în faliment ca ur mare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b) 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 pana la data solicitată;
c) 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 în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor
de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea
/contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca 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)

Formular 2
OPERATOR ECONOMIC/ OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)
Declaratie
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic–peroana
juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează procedura]
pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea
podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de
................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],
declar pe proprie răspundere că:
a)nu am intrat în faliment ca urmare a hotărâri pronunţate de judecătorul-sindic;
c) mi-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele
componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în
tara în care sunt stabilit pana la data solicitata .................;
c^1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit sau nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive
imputabile mie, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;
e)nu prezint informaţii false si voi prezenta informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie .
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 dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată )
A se completa de catre fiecare membru al asocierii, in cazul in care oferta este depusa de o asociere
A se completa de catre fiecare membru al asocierii, in cazul in care oferta este depusa de o asociere,
precum si de catre fiecare dintre subcontractorii declarati, daca este cazul.

FORMULAR nr. 2A
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69*1
din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările
ulterioare

Către _________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Procedura de atribuire____________________
Nr. invitaţie / anunţ de participare________________
Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _
Subsemnatul___________________, reprezentant legal 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 prevăzută la art. 69 1 din Ordonanţa de urgenţa 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, aprobata şi cu modificările şi completările ulterioare, respectiv
ofertantul/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul/terţul susţinător (se alege cazul
corespunzător şi se înscrie numele) _____________________ nu are drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu are
acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau
care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr.
34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul
autorităţii contractante:

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.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat
ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice,

pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda»

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .......................................
Numele şi prenumele semnatarului ........................................
Capacitate de semnătură ..........................................
Detalii despre ofertant ..........................................
Numele ofertantului ..........................................
Ţara de reşedinţa ..........................................
Adresa ..........................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ..........................................
Telefon / Fax ..........................................
Data ..........................................
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, iar în cazul în
care ofertantul declara ca intenţionează sa subcontracteze o parte a serviciilor, va fi completata şi de
către sub-contractor/sub-contractori şi va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului
economic/(al fiecărui asociat/sub-contractant).

OPERATOR ECONOMIC

Formular 6

_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢI PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul,.........................reprezentant....................... împuternicit al
..........................................................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
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 si adresa autoritaţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată )

Nr.
crt.

Obiect
contract

Denumirea/numele
beneficiarului/
clientului

Calitate
a
prestato
rului*)

Preţul total
al
contractului

Procent
îndeplinit
de prestator
(%)

Perioada de derulare
a contractului **)

3

4

5

6

Adresa

1

2

1

2

Operator economic,
.......................................
(semnatură 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 contractului.

FORMULARUL 7

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
LISTĂ PERSONAL PROPUS PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
.....................................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

al

declar că următoarele persoane vor fi implicate în derularea contractului Servicii de realizare
materiale publicitare în cadrul proiectului Centru naţional de Informare şi Promovare Turistică
Cavnic, SMIS 53912, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

Nume Prenume

Poziţia propusă

Studii/Cursuri/Pregăti
re Profesională

Operator economic,
……………………………………………….
(semnatura autorizată )

Experienţă
Profesională

Formular 7-anexa

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

CURRICULUM VITAE

Curriculum vitae
Europass

Inserati fotografia. (rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Informatii personale
Nume / Prenume

Nume, Prenume (rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Adresa(e)

Numar imobil, nume strada, cod postal, localitate, tara (rubrica facultativa, vezi
instructiunile)

Telefon(oane)

(rubrica facultativa, vezi
instructiunile)

Mobil:

(rubrica facultativa, vezi
instructiunile)

Fax(uri)

(rubrica facultativa, vezi instructiunile)

E-mail(uri)

(rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Nationalitate(-tati)

(rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Data nasterii

(rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Sex

(rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Pozitia in cadrul echipei
de implementare
Experienta profesionala
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati
principale
Numele si adresa

Mentionati separat fiecare experienta profesionala relevanta, incepand cu cea
mai recenta dintre acestea. (rubrica facultativa, vezi instructiunile)

angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul
de activitate
Educatie si formare
Perioada

Mentionati separat fiecare forma de invatamant si program de formare
profesionala absolvite, incepand cu cel mai recent. (vezi instructiunile)

Calificarea / diploma
obtinuta
Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea
nationala sau internationala

(rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Aptitudini si competente
personale
Limba(i) materna(e)

Precizati limba(ile) materna(e) (daca este cazul specificati a doua limba
materna, vezi instructiunile)

Limba(i) straina(e)
cunoscuta(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Intelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversatie

Discurs oral

Scriere
Exprimare
scrisa

Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine

Competente si abilitati
sociale

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite.
(Rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Competente si aptitudini
organizatorice

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite.
(Rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Competente si aptitudini
tehnice

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite.
(Rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Competente si aptitudini de
utilizare a calculatorului

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite.
(Rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Competente si aptitudini
artistice

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite.
(Rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Alte competente si
aptitudini

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite.
(Rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Permis(e) de conducere

Mentionati daca detineti un permis de conducere si categoria. (Rubrica
facultativa, vezi instructiunile)

Informatii suplimentare

Includeti aici orice alte informatii utile, care nu au fost mentionate anterior, de
exemplu: persoane de contact, referinte etc. (Rubrica facultativa, vezi
instructiunile)

Anexe

Enumerati documentele anexate CV-ului. (Rubrica facultativa, vezi
instructiunile)

Declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in incopatibilitate cu prevederile statutului de funcţionar public .

Formular 8
DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul …………………………………….declar ca sunt de acord sa particip in mod exclusiv la
licitatia organizata pentru atribuirea contractului de prestari servicii…………………asa cum este specificat in
Invitatia de participare nr .........pentru compania……………………………

De asemenea, in cazul in care oferta companiei va fi desemnata castigatoare, declar ca sunt capabil si
disponibil sa lucrez pe pozitia pentru care mi-a fost inclus CV-ul in oferta in perioada:

De la

Pana la

Prin aceasta declaratie, inteleg ca ma oblig sa nu ma prezint in calitate de candidat pentru alta companie
care depune oferta pentru acest proiect. Inteleg faptul ca nerespectarea acestui lucru va conduce la excluderea
mea si a ofertei din aceasta licitatie si poate conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitatii si
contracte finantate din fonduri europene.
In cazul in care aceasta oferta va fi desemnata castigatoare, sunt perfect constient de faptul ca
indisponibilitatea mea in perioada mai sus mentionata, cauzata de alte motive decat boala sau forta majora, pot
conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitatii si contracte si poate atrage dupa sine anularea
contractului.

Nume
Semnatura
Data

FORMULAR B4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, ...............reprezentant .......................împuternicit
al...........................................................................................,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
..........................................................................
(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Operator,

Nr.
Crt.

Denumire subcontractant

………… ……………….
(semnatura autorizată )
Partea/părţile din
Acord subcontractor
contract ce urmează a
cu specimen de
fi subcontractante
semnatură

FORMULARUL B5

ACORD DE SUBCONTRACTARE
Noi, semnatarii de mai jos, ne angajăm în numele societăţilor pe care le reprezentăm să
participăm la “ ..........................................”, după cum urmează:

Partea din contract

Valoarea

care se execută

- mii lei -

Numele şi adresa
contractantului
şi/sau
contractanţilor

1.
2.
3.

Data completării ……………………..
Contractant,

………………………

Subcontractant A,

…………………….

Subcontractant B,

…………………..

(denumirea)

(denumirea)

L.S.

L.S.

(denumirea)

L.S.

Formularul B6
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ASOCIATI ŞI
SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul,

reprezentant

împuternicit

al...........................................................................................,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
..........................................................................
(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………………………......
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Nr.
Crt.

Denumire asociat

Operator,
………… ……………….
(semnatura autorizată )
Partea/părţile din
Acord asociat cu
contract ce urmează a fi specimen de semnatură
executate

Operator economic,
(Lider Asociere)
......................
(semnatura autorizată)

FORMULARUL B7

ACORD DE ASOCIERE

Nr. .......... din ..................................

CAPITOLUL I – PĂRŢILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C.
............................................................,
cu
sediul
în
............................................. , str. .......................................................... nr.
.................., telefon .................................., fax ..............................................,
înmatriculată
la
Registrul
Comerţului
din
................
sub
nr.
.............................................., cod unic de înregistrare ...................................., cont
..........................................................................
deschis
la
....................................,
reprezentată
de
....................................................................................având
funcţia
de
........................................... în calitate de asociat – LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C.
.........................................................,
cu
sediul
în
............................................. , str. .......................................... nr. ..................,
telefon ........................................., fax .........................., înmatriculată la Registrul
Comerţului din .................................. sub nr. .............................................., cod unic
de înregistrare ......................, cont ........................................................deschis la
................................................................,
reprezentată
de
.............................................................................
având
funcţia
de
........................................... în calitate de asociat

CAPITOLUL II – OBIECTUL ACORDULUI

Art.
2.
Obiectul
prezentului
acord
îl
constituie
asocierea
în
vederea
..........................................................................................................................
..............
..........................................................................................................................
.............,
conform
documentaţiei
de
atribuire
puse
la
dispoziţie
de
către
________________________________

CAPITOLUL III – TERMENUL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la terminarea/predarea
.................................., respectiv până la stingerea tuturor datoriilor între părţi.

lucrării

CAPITOLUL IV – ALTE CLAUZE

Art.
4.
Partenerii
convin
ca
liderul
de
asociere
să
fie
................................................................................................... Contractul de
executie
cu
achizitorul
va
fi
semnat
de
către
liderul
de
asociere
.......................................................................................,
desemnat
ca
fiind
reprezentantul autorizat să primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor
membrilor asocierii.

Art. 5. Ambii asociaţi vor fi solidar şi individual responsabili pentru execuţia contractului în
conformitate cu termenii acestuia.

Art. 6. Execuţia întregului contract, inclusiv plata, va fi făcută exclusiv cu asociatul desemnat ca
lider.

Art. 7. În caz de atribuire, asociaţii au convenit ca ............................................................
să execute ................ %, iar ............................................................................... să
execute .............. % din valoarea ofertei.

Art. 8. .................................................................................... va suporta cheltuielile
de contractare (garanţia de participare, garanţia de bună execuţie, etc) aferente obiectivului
menţionat la art. 2.

Art. 9. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării
serviciilor, acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau / şi logistică ori de câte ori
situaţia o cere.

Art. 10. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executie a
lucrarilor,
cu
prevederile
contractului
ce
se
va
încheia
între
............................................................................................ (liderul de asociere) şi
achizitor.

Art. 11. Eventualele litigii apărute ca urmare a derulării prezentului acord se vor rezolva pe cale
amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil se va apela la instanţele judecătoreşti competente din
România.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ..................................... în ...........
exemplare.

ASOCIAT 1 – LIDER

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

ASOCIAT 2

FORMULARUL C1
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formular Propunere Tehnică
Parte descriptivă







Ofertantul va face dovada conformităţii serviciilor cu cerinţele prevăzute în caietul de
sarcini.
În acest scop propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al
specificaţiilor tehnice conţinute în caietul de sarcini, prin care să se demonstreze
corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective.
o descriere detaliată a metodologiei şi a planului de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor;
un Program de lucru cu o scurtă descriere a activităţilor principale indicând ordinea şi
programarea în timp
activităţile şi sarcinile concrete care vor fi încredinţate personalului implicat în îndeplinirea
contractului precum şi graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activităţilor şi sarcinilor
respective

FORMULARUL C2

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

PROGRAM DE LUCRU PENTRU SERVICII


Precizaţi localizarea sediului principal de lucru, echipamentele utilizate



Faceţi o prezentare scurtă a programului de lucru



Ataşaţi programul de execuţie detaliind activităţile relevante pe date de execuţie, resursele de
personal utilizate, echipamentele necesare, etc.

FORMULARUL C3
OPERATOR ECONOMIC
............................…………
(denumirea/numele)
GRAFIC DE TIMP PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR
Nr
.cr
t

Numele1

Funcţia

Sarcina

ziua/

(raportări
solicitate)

săptămâna/

Numărul de zile/
săptămâni/luni

luna
1

2

…..

1.

total 1

2.

total 2

...

total ...

1

) Este necesară nominalizarea persoanelor cu sarcini de conducere precum şi specialiştii cu sarcini
"cheie" în îndeplinirea contractului de servicii.
Nr.
crt

Denumirea activităţii

Numărul de
persoane

ziua/

Numărul de zile/
săptămâni/luni

săptămâna/

aferente
fiecărei
activităţi

luna

1

2

….
total 1
total 2

total ...

Operator economic,
…………………………
(semnatură)

FORMULARUL C4

OPERATOR ECONOMIC
............................…………
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PERSONALUL
IMPLICAT ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Post/Nume

Operator economic,

............................
(semnătura autorizată)

Vârsta

Educaţie

Experienţa
(in cadrul
companiei

Responsabilităţi importante
(proiect/valoare)

OPERATOR ECONOMIC

FORMULARUL C5

_________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Subsemnatul
______________________________
reprezentant
împuternicit
al
________________, str. _______________________________, ____________ în calitate de ofertant
la procedura de _____________, organizată la data de _______________ de către Consiliul
Judeţean Maramureş pentru atribuirea contractului “_____________________________________”,
cod CPV ______________,, declar pe proprie răspunedere că mă angajez să prestez serviciile, pe
parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de
muncă şi protecţia muncii, care sunt în vigoare în Romania.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor
obligaţii.
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,
__________________

FORMULAR C6
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE
OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE
SERVICII

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
De asemenea, declar ca informatiile 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 ………………………………..cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ..............................................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei)

Operator economic,

………… ………………
(semnatura autor)

ANEXA FORMULAR C6
LISTA
cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice care vor participa efectiv la
finalizarea contractului

Nr.
crt.

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

UM

Cantitate

Ofertant,

_________________
(semnătura autorizată )

Forma de deţinere

FORMULAR 10
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................
(denumirea autoritaăţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
.............................................................., ne oferim ca, în conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm
...................................................pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de
(denumirea serviciului)
(se elimina optiunile neaplicabile) ..................................(moneda ofertei)
(suma in litere si in cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de

.......................................
(suma in litere si in cifre)
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile în graficul de timp anexat.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ...........zile, respectiv
(durata in litere si cifre)
până la data de............................., şi
(ziua/luna/anul)
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că:
_
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
căştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(semnatura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

FORMULARUL Anexa C1

DETALIERE PROPUNERE FINANCIARĂ

Nr.
crt.

Denumire servicii/materiale
ce trebuie realizate

Preț unitar
lei/buc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
TOTAL

Data completării

Ofertant,
Reprezentant legal

Preț total fără
TVA
lei

FORMULAR C2

GRAFIC DE TIMP

Denumire activitate
Documentarea
Machetarea
Avizare
Realizarea materialelor de
informare
Livrarea materialelor tipărite
Montare panouri
Recepția

Luna1

Luna 2

Luna3

Luna4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

