FORMULARE ŞI MODELE
Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod
corespunzator şi semnate de persoanele autorizate.
Formular
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Formular
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Formular 7
Formular 8
Formular 9
Formular 10

Scrisoare de înaintare
Formularul de ofertă
Anexa la formularul de oferta
Model acord asociere
Lista cu personalul de specialitate
Declaraţie de disponibilitate
Declaraţie privind lista cu utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care
dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
de servicii
Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de
subcontractanţi şi specializarea acestora
Model acord de subcontractare
Declaraţie privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă
Centralizator cu datele de identificare ale asociatilor, subcontractantilor si tertilor
sustinatori
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Formular 1
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către .......................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Noi ……................................................. vă transmitem alăturat oferta în scopul atribuirii contractului
(denumirea/numele ofertantului)
.................................................................,
(denumirea contractului de achiziţie publică)
Noi ................................................................................................................... vă transmitem alăturat
(denumirea/numele ofertantului)
coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând un exemplar in original şi 1 exemplar in copie:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării ...............

Ofertant,
.....................................
(semnătura autorizată ofertant)
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Formular 2
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinând solicitarea Dvs. nr………………, subsemnaţii, reprezentanţi ai
ofertantului___________________________________________________________
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
cuprinse în documentele solicitării, să prestăm pentru o perioadă de 3 luni (03.10.2016 - 31.12.2016 )
serviciile _________________________________________ (denumirea serviciilor), pentru suma de
__________________________________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei),
plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
____________________ (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile
conform solicitării.
3. 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.
4. 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.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu precizările din solicitarea de oferta – nu este
cazul;
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.
Data completării ...............
__________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal autorizat să
semnez oferta pentru şi în numele ___________________________
( denumirea/numele ofertantului )

3

Formular 2a
Anexă la Formular nr.2
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)
CENTRALIZATOR DE PREŢURI
Nr. Denumire obiectiv/ locatie
crt.

0
1

1
Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița, Liceul cu Program Sportiv
Bistrița

Tarif unitar /
ora/agent
(Lei fara TVA)
2

Numar agenti

3

Tarif paza
umană / luna
(Lei fara
TVA)
4

Nr. luni Total
servicii
(Lei
faraTVA)
5
6

2
3
7

Total valoare servicii prestate pentru 1 (una) lună pentru toate obiectivele (lei fără TVA)

8

Total servicii prestate pentru 3 (trei) luni pentru toate obiectivele (lei fără TVA). Această valoare se va preciza şi in
Formularul de ofertă
Data completării ......................
.................................................
(semnătură autorizată ofertant)
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Formular nr. 3
Acord de asociere
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
Conform ____________________________________________________________.
(incadrarea legala)
Noi, parti semnatare: S.C. _______________________
S.C. ________________________
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ ___________
__________________________________________________________________”.
(denumire obiect contract)
Activitati contractuale ce se vor realize in comun:
1. ___________________________________
2. ____________________________________
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la
investitor in folosul partenerilor de asociere.
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:
- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite
de comun acord.
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:
- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere;
- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti
pana la data incetarii asociatiei.
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat
pentru executie obiectivului supus licitatiei:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Liderul asociatiei:
S.C. ______________________
Alte clauze: __________________________________________________________
Data completarii:___________
LIDERUL ASOCIATIEI,

ASOCIAT,
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Formular nr. 4
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)
Listă cu personalul de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare
a fost obţinut de către ofertant, pentru realizarea contractului

Subsemnatul
……………………........................................................,
reprezentant
al
S.C.
…………………………………………, declar, pe propria răspundere, că pentru realizarea contractului
care are ca obiect prestare servicii de de pază, voi folosi următorul personal :

Nr.
crt.

Funcţia

Numele şi
prenumele

Atestat

Angajat permanent/
temporar/
colaborator

1
2
3
4.
5
6
7
8
Data completării ...............

Ofertant,
......................
(semnătura autorizată) LS
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Formular nr. 5
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)

Declaraţie de disponibilitate

Subsemnatul (nume si prenume)……………in calitate de angajat al………../colaborator, prin prezenta,
îmi declar disponibilitatea şi dorinţa de a îndeplini activitatea/functia (denumire )………… pentru care
sunt propus în cadrul contractului care are ca obiect prestare servicii de de pază.

Semnătura
Data completării ...............
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Formular nr. 6
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)

Declaraţie privind lista echipamentele tehnice şi dotarile specifice de care dispune operatorul
economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii

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.
LISTA
cuprinzând cantităţile de echipamente tehnice şi dotarile specifice
Nr.
crt

Denumire echipamente
tehnice şi dotari specifice

U.M.

Cant.

Forma de deţinere
Proprietate
În chirie

Alte forme de
propr.

1
2
3
…

Data completării ...............

|

Ofertant,
......................
(semnătură autorizată) LS
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Formular nr. 7
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)

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.

______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire
| Partea/părţile din
| Acord subcontractor cu |
|crt.| subcontractant
| contract ce urmează a | specimen de semnătură |
|
|
| fi subcontractate
|
|
|____|_______________________|________________________|________________________|
|____|_______________________|________________________|________________________|
|____|_______________________|________________________|________________________|
|____|_______________________|________________________|________________________|

Data completării ...............
Ofetant,
......................
(semnătură autorizată) LS
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Formular nr. 8
Model acord de subcontractare
nr………./…………
La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________
__________________________ privind executia ________________________________
(denumire autoritate contractanta)
la “_______________________________________________________________”.
(denumire contract)
1. Parti contractante:
Acest
contract
este
incheiat
intre
S.C.
_______________
cu
sediul
in
_____(adresa,tel.,fax)_______________, reprezentata prin __________________ Director General si
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza Antreprenor general
si
S.C.
________________________
cu
sediul
in_________
(adresa,tel.,fax)
________________________,
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.
2. Obiectul contractului:
Art. 1. ______________________ ce fac obiectul prezentului contract sunt______________ de:
(lucrari,produse,servicii)
- ____________________
- ____________________.
Art. 2. Valoarea ___________________ este de ________ lei, conform ofertei prezentate de
subcontractant.
(lucrari,produse,servicii)
Art. 3. Antreprenorul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate
(lucrari,produse,servicii)
in perioada respectiva.
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______(lucrarilor,
produselor,
serviciilor)____________________________
de
catre
beneficiarul
__________________________
(lucrarilor,
produselor,
serviciilor)
(denumire autoritare contractanta)
Art. 4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.
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Art. 5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului
verbal incheiat la terminarea ________________________.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Art. 6. Antreprenorul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu
dispozitiile legale.
3. Alte dispozitii:
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de Antreprenorul general in
fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea
____________________ nerealizata la termen.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3., Antreprenorul general va plati
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care
contractantul le are fata de investitor conform contractului_______________________.
(denumire contract)
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile
se vor solutiona pe cale legala.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.
______________________
(Antreprenor general)

_________________________
(subcontractant)

Data completării ...............
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Formular nr.9
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)

Declaratie privind respectarea legislaţiei
de securitate şi sănătate în muncă
Subsemnat(ul)/a ………………………………. reprezentant legal al …………………………….,
participant la achiziţia direcă de atribuire a contractului care are ca obiect……………………………….
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii,
următoarele:
- la intocmirea ofertei s-a ţinut cont de legislaţia de securitate şi sănătate în muncă în vigoare;
-

pe toată durata de prestare a serviciilor, se va respecta legislaţia de securitate şi sănătate în muncă
în vigoare, pentru tot personalul angajat în derularea contractului.

Data completării ………….

Ofertant
……………………………
(Semnătura autorizată)
LS
NOTA: Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi se referă la
condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine la Inspecţia Muncii
sau pe site-ul: http://www.inspectum.ro/ Legislatie/legislatie.html.
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Formular nr.10
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)
Centralizator cu asociatii, subcontractantii, tertii sustinatorii
Date asociati:
Lider asociere
Sediul
CUI
Cod fiscal
Partea/partile din contract ce urmeaza a fi
realizata/realizate de lider
Telefon mobil
Telefon fix
Asociat 1
Sediul
CUI
Cod fiscal
Partea/partile din contract ce urmeaza a fi
realizata/realizate de asociat
Asociat 2
Sediul
CUI
Cod fiscal
Partea/partile din contract ce urmeaza a fi
Realizata/realizate de asociat
Asociat ………..

Denumire lider SC….

Denumire asociat 1 SC……

Denumire asociat 2 SC ……..

Denumire asociat……

Date subcontractanti:
Subcontractant al SC…..
Sediul
CUI
Cod fiscal
Partea/partile din contract ce urmeaza a fi
realizata /realizate de subcontractant

Denumire subcontractant SC ……

Date terti sustinatori:
Sustinator al SC…..
Sediul
CUI
Cod fiscal
Precizare sustinere: financiara/tehnica si profesionala

Denumire sustinator SC ……

Data completării ...............
Ofertant,
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