FORMULARE

Formularul nr. 1 - Formular de ofertă
Formularul nr. 2 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.
164 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
Formularul nr. 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165
din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
Formularul nr. 4 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la
art. 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
Formularul nr. 5 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și art.
60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese)
Formularul nr. 6 - Declaraţie privind principalele servicii similare prestate în ultimii 3
ani
Formularul nr. 7 - Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de
mediu, social și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a
contractului

Formularul nr. 1
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Către: Ministerul Economiei
Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti

Doamnelor/Domnilor,
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 prestam ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de
..............................lei (suma in litere si in cifre) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă
TVA în valoare de ............................... lei (suma in litere si in cifre)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile din
anexa, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de .................... zile (durata în
litere şi cifre), respectiv pana 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. 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)
|_| 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),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formularul nr. 2
Operator economic
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr.98/2016
privind achizițiile publice
Subsemnatul,…………..…, reprezentant împuternicit al ............................................................
.........., (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de
...............(ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător) la procedura................................
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură, că nu ne aflăm în niciuna
dintre situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv nu
am fost condamnați prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia
dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5
din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
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.
Data completării......................

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

A se completa de către ofertant/ ofertant asociat/subcontractant si tertul sustinator , dacă este cazul.

Formularul nr. 3

Operator economic
................................
(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,
cont trezorerie)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr.98/2016
privind achizițiile publice

Subsemnatul,…………..…, reprezentant împuternicit al .......................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ...............(ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/terț susținător) la procedura................................declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedură că ne-am îndeplinit obligaţiile privind plata impozitelor,
taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România*;
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.
Înțeleg 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,
………………………….
(semnătura autorizată)

A se completa de către ofertant/ofertant asociat/subcontractant si tertul sustinator, dacă este cazul.

* sau în ţara în care este stabilit ..............

Formularul nr. 4
Operator economic
................................
(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,
cont trezorerie)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr.98/2016
privind achizițiile publice
Subsemnatul,…………..…,
reprezentant
împuternicit
al
......................................................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ...............(ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător) la
procedura................................declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură,
că nu ne aflăm în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, respectiv că:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în
cadrul sau în legătură cu aceasta procedura;
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu această procedură;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire și nu am provocat distorsionarea
concurenţei;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul nici
unui contract de achiziţii publice și nu a încetat anticipat niciun contract, nu am plătit daune-interese
și nici nu am primit alte sancţiuni comparabile;
h) nu ne-am făcut vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie;
i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să
obţinem informaţii confidenţiale care să ne confere avantaje nejustificate în cadrul procedurii de
atribuire și nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate cu influenţă semnificativă asupra
deciziilor autorităţii contractante privind excluderea noastră din vreo procedura de atribuire,
selectarea noastră sau atribuirea vreunui contract de achiziţie publică.

Operator economic
………………………….
(nume şi functie persoana autorizata )
……………………………………….
(semnatura persoană autorizata şi stampila )
A se completa de către ofertant/ ofertant asociat/subcontractant si tertul sustinator , dacă este cazul.

Formularul nr. 5

Operator economic
..........................
(denumirea)
DECLARAȚIE
privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
(evitarea conflictului de interese)
Subsemnatul/a……………..................……........…, în calitate de ……............………………. (ofertant/
candidat/ ofertant asociat/ subcontractant/ terţ susţinător), la procedura avand ca
obiect :……………………..………………………, 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. 59-60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice,
respectiv membrii din cadrul consiliului de administratie/organele de conducere sau de supervizare
ori asociaţii acesteia, nu sunt soţ/soţie, rude sau afin până la gradul al patrulea inclusiv şi nu se află
în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante
Ministerul Economiei , respectiv:
Niculae Bădălău
Ilie Călin Bodea
Diana Ioana Florea
Iuliana Marcelica Mihai
Alina Victoria Voicu
Nela Constantinescu
Carmen Oglakci
Eduard Gabriel Matei

Ministru
Secretar de Stat
Secretar General Adjunct
Secretar General Adjunct
Director DJRI
Director DBFC
Director DAERI
Director DIAPSI

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 încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ......................

Operator economic,
.......................................
(semnatura autorizată)
A se completa de către ofertant /ofertant asociat/subcontractant si tertul sustinator , dacă este cazul.

Formular nr. 6
OFERTANTUL
_________________________
(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*1)
1. Denumirea si obiectul contractului: _______________________________________________.
Numarul si data contractului: ____________________________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ________________________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
|_| contractant asociat
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimata in
moneda in care
s-a incheiat
contractul
a) initiala (la data semnarii contractului):
_________
b) finala (la data finalizarii contractului):
_________
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
___________________________.
6. Durata de prestare a serviciului (luni)
a) contractat: _______
b) efectiv realizată: __________
c) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: _____________________________.
7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la finalizarea prestării serviciilor: _________.
8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: ______
9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara.
Ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)
-----------1*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de
evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.
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Operator economic,
......................
(semnatura 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 perioada de începere şi de finalizare a prestării.

Formularul nr. 7

Operator economic
..........................
(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU,
SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE ÎNDEPLINIRE
A CONTRACTULUI

Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, reprezentant legal
/ împuternicit al ............................................................................................... (denumirea / numele și
sediu / adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura
................................................................................., organizată
de autoritatea contractantă
...................................(numele autorității) declar pe propria răspundere, ca mă angajez să execut
lucrările, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu obligațiile relevante din domeniile
mediului, social şi al relațiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată de Uniunea Europeană şi
legislaţia naţională .
De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea
acestor obligaţii.

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

Operator economic,......................
(semnatura autorizată şi ştampila)

