
























































 

 

        OFERTANTUL 
____________________ 
        (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 

Catre ___________________________________________________________ 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
_______________________________________, pentru suma de______________________ lei 
                             (denumirea serviciilor)                                                        (suma in litere si in cifre)                                               

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________lei si pentru  
                                                                                                                       (suma in litere si in cifre) 

un termen de realizare pentru indeplinirea contractului de _______________ zile calendaristice. 
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile conform 
graficului de timp anexat. 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ______________________ zile 
calendaristice si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 
constitui un contract angajant intre noi. 
5. Alaturi de oferta de baza: 
     _ 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 
marcat in mod clar "alternativa"; 
     _ 
    _|   nu depunem oferta alternativa. 
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care 
o puteti primi. 
 
Data _____/_____/__________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa 
semnez  oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                                                          (denumirea/numele ofertantului) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 1 la formularul de ofertă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat si valoare) 

______________________ 

 

2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma_________________în cuantum de:____ 

 

3. Perioada de garanţie de tehnică (luni calendaristice)____________________________ 

 

4. Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere 

a lucrărilor până la data începerii execuţiei)__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                         

Formular nr. 1 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr.98/2016 

privind achizitiile publice 
 

 

Subsemnatul …………………………….. declar pe propria raspundere, sub sanctiunea 

excluderii din procedura, ca in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a 

unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:  

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile 

corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie 

prevazute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea 

faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile 

corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 

18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de 

dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevazute de art. 32 - 35 si art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de 

dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si 

sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere 

a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, 

prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de 

dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator  

economic a fost condamnat;  

 

 

 



f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209 - 217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 

legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare 

ale Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995. Subsemnatul declar ca informatiile 

furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are 

dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completarii                                                                                    Operator economic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formularul nr.2 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr.98/2016 

privind achizitiile publice 
 

Subsemnatul ……………………………. declar pe propria raspundere, sub sanctiunea 

excluderii din procedura, ca in ultimii 3 ani:  

a) nu am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanta poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor 

competente prin care se constata incalcarea acestor obligatii;  

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in 

incetarea activitatii;  

c) nu am comis o abatere profesionala grava care ii pune in discutie integritatea, iar 

autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar 

fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;  

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea 

concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura ;  

e) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu aceasta 

procedura;  

f) nu am participat anterior la pregatirea procedurii de atribuire si nu am provocat 

distorsionarea concurentei;  

g) nu mi-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in 

cadrul nici unui contract de achizitii publice si nu a incetat anticipat niciun contract, nu am 

platit daune-interese si nici nu am primit alte sanctiuni comparabile;  

h) nu m-am facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la 

solicitarea autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al 

indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in 

masura sa prezinte documentele justificative solicitate;  

i) nu am incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii 

contractante, sa obtin informatii confidentiale care sa-mi confere avantaje nejustificate in cadrul  

procedurii de atribuire si nu am furnizat din neglijenta informatii eronate cu influenta 

semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea mea din vreo 

procedura de atribuire, selectarea mea, sau sa-mi fie atribuit vreun contract de achizitie publica.  

 

 

Data completarii                                                                                 Operator economic 

 

 

 


