OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR 1

INSTRUMENT DE GARANTARE
pentru participare cu ofertă la procedura simplificata proprie de atribuire a acordului cadru
de achiziţie publică
Către ___________________________________________
(denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura simplificata proprie pentru atribuirea acordului cadru
__________________,
(denumirea contractului de achiziţie publică)
noi _________________, având sediul înregistrat la ___________________, ne obligăm
faţă de:________________ (denumirea autorităţii contractante)
Să
onorăm
necondiţionat
orice
solicitare
de
plată
din
partea
______________________, în limita a 1% din valoarea estimată a contractului, adică
suma de ______________RON (în litere şi cifre) la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta
să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia în care autoritatea
contractantă declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa ofertantului.
a) ofertantul _____________________(denumirea/numele), şi-a retras oferta în
perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in în
termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele) a refuzat să semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a
ofertei.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________.
Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.
Data Completării.................................
Parafată de Banca/Societatea de Asigurări __________ în ziua ______ luna
_______anul
(semnătura şi ştampila organismului care eliberează această garanţie de participare)

(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR 2

INSTRUMENT DE GARANTARE DE BUNĂ EXECUŢIE
Către ___________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la acordului cadru de achiziţie publică _____________(denumirea
acordului cadru), încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi
__________________, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în
favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________ reprezentând
______5% din prețul contractului subsecvent, orice sumă cerută de acesta la prima sa
cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin
contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus
menţionat.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .
În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a
garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
emitentului, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de
garanţie îşi pierde valabilitatea.
Parafată de _________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)

Formular nr. 3
Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura simplificata proprie de atribuire a acordului
cadru de achiziţie publică
1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată
de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________
reprezentată
de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)

prin................................,

prin...............................,

în

în

calitate

calitate

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea acordului cadru
...........................................................(obiectul acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractulelor subsecvente de achiziţie publică în cazul desemnării
ofertei comune ca fiind câştigătoare.
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de
achiziţie publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării
procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a
contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea
constituită prin prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
semnarea acordului cadru de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2
din acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi
transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la
art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare
vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare
parte, astăzi............................(data semnării lui)
Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în
funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Formular nr. 4
Operator economic
autorităţii contractante
………………….
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul
Nr…………../………………

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către………………………………………………………………………
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a anuntului postat pe site-ul primariei municipiului Constanta…….. din
………..(ziua/luna/anul)……………………., privind aplicarea procedurii simplificate proprii pentru
atribuirea acordului cadru .................................... (denumirea acordului cadru de achiziţie
publică)……………………………….., noi………………(denumirea/numele operatorului economic sau
asocierii, dupa caz, adresa telefon fax)………………………….vă transmitem alăturat, in nume
………………………( propriu sau in numele asocierii, dupa caz) următoarele:
1.
Coletul nesigilat continând:
Documentul
de
plata
………………..
(tipul,
seria/numărul,
emitentul)
………………………………privind garanţia de participare, în cuantumul şi în forma stabilite de
dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
Împuternicirea- si copie act de identitate imputernicit (dacă e cazul);
2.
Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original (1 exemplar) şi în
copie (2 exemplare).
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării…………….

Cu stimă,

OFERTANTUL
…………………………
(denumirea şi semnătură autorizată în original)

Formular D2
Operator economic
(denumirea/numele)
DECLARATIE
Privind neîncadrarea în prevederile art. 60, repectiv Sectiunea 4, capitolul II din
Legea nr. 98/2016
Subscrisa _____________________________ (denumirea, numele operatorului
economic) reprezentat legal de dl/dna _________________ în calitate de ofertant/
/ofertant
asociat/subcontractant
la
procedura
simplificata
proprie
______________________________ (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea
acordului cadru de achizitie publica avand ca obiect „______________________________”
(denumirea serviciului si codul CPV), la data de ___________ (zi/luna/an), organizata de
_____________, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la
art.60 din Legea nr. 98/2016, respectiv nu mă aflu în niciuna dintre situațiile prevăzute de
Capitolul II, secţiunea 4: Reguli de evitare a conflictului de interese cu persoane ce
deţinfuncţii de decizie în cadrul autorităţii contractante:
DECEBAL FĂGĂDĂU, BABU DUMITRU,RĂSĂUȚEANU COSTIN IOAN, ENACHE MARCELA ,
DINESCU FULVIA, LIUTA MIHAELA, VOICU IULIANA, NICA VIOREL MIRCEA, LĂȚEA FABIOLA
IULIANA, BOBEŞ LAURA, MERLĂ VIORICA ANI, STAN MIHAELA,
POPESCU CARMINA
IONELA, NICULAE-STANGA NONI ADRIAN, FLORESCU NICOLETA, GHERASIM SORINA,
BALABAN MIHAI, SIMION GEORGIANA, GEORGESCU RALUCA -FLORENȚA,
IORDACHE RAREȘ GEORGE, BICĂ ALEXANDRU STEFAN, PĂTRUŢOIU MIHAELA, PAIU ELENA,
BELA INNA MIHAELA, ZANĂ IRINA, ITOAFĂ CRISTINA LAURENȚIA, VĂDUVA IONUŢ,
MORCOV MANOLACHE DRAGOȘ, VÂNTURACHE RADU MIHAI, CONSTANTIN NICOLETA,
GIMAN IULIU VALERIU, NANU DANIELA, NIȚĂ MIHAELA, STAN ANDREEA, CĂRUNTU EUGEN,
DRAGOMIR MARIANA CRISTINA, PÎNZARIU
IRINA ROXANA, MOCANU FLORIN, FRIGIOIU
MARCELA, GHEORGHE GEORGETA, DOBRE OANA, PETCU LENUTA, DUDAŞ CAMELIA, HAGI
MONICA, STANISOR CARMEN, POPESCU MIHAELA, VÂRLAN DOREL, ENCICA DRĂGUȚ,
BRATU DANIEL BALTAG DAN, DUMITRU IONUŢ, PETCU MUGUREL LEONARD, UNTARU
ADRIAN CONSTANTIN, TUDOSE FLORINNACHE MIHAELA RODICA, TODIREANU CATALIN
DEMETRIAD, ZELCA HRISTIAN IONUT, DANCU ANTUANELA TOMA CRISTINA, GORPIN
PETRESCU LOREDANA SORINA, CRĂCIUN ANA RODICA, GAVRILĂ GABRIELA
ANDREI MIHAELA, ANDREIAȘ CRISTIAN MARIUS, ARGHIRESCU ADRIANA, AVĂTAVULUI
COSTIN-VALERIU, BABU DUMITRU, CANTARAGIU SECIL-GIVAN, CÂMPEANU ADRIANA
TEODORA, COJOC MARIOARA CONSTANTIN VICTOR, DEDE PERODIN FLOREA RĂZVAN
IONUȚ,MARIN AURELIAN- MARIUS, NICOLAE IRINELA PAPUC CĂTĂLIN- FLORIN, PATRICHI
TEODOR, PÎRVULESCU GABRIEL-VALENTIN, POPESCU GEORGE-ANDREI
RĂSĂUŢEANU
COSTIN IOAN, SOLOMON IOAN, MIHĂILESCU CRISTIAN, TRANDAFIR RALUCA –ANDREEA
,VĂSII CRISTINA – ANDREEA, TINCU CRISTIAN, ZABARA ALEXANDRU, MERDINIAN LIVIU
_________________________________________________________________________
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de încalcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declaratii.

Ofertant,
Reprezentant/Reprezentanţi legali

Formular F

Formular de ofertă
..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
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 mentionată, să prestăm ...................... (denumirea
serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei) plătibilă după prestarea serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de
.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile
din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica
anexa la formular)
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. 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 acordului cadru de achiziţie publică aceasta ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un acord 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),
L.S.

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,
………… ……………….
(semnatura autorizată )

Nr.
Crt.

Denumire subcontractant

Partea/părţile din
contract ce urmează a
fi subcontractante

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

Acord subcontractor
cu specimen de
semnatură

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Formular D1

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE
LA ART.164 – 165 ȘI ART. 167 DIN LEGEA NR.98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE
PUBLICE, ACTUALIZATĂ
Subscrisa
[se
insereaza
numele
operatorului
economic-peroana
juridică]
........................................., ] reprezentat legal de ………………………………………., în calitate
de ofertant/ofertant asociat/terț susținător la ofertantului, declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte
publice, că nu mă aflu în situațiile prevăzute la art.164-165 și art. 167 din Legea
nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situațiile prevăzute de
articolele 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.
Declar de asemenea că nu am fost condamnat pentru infracțiunile sus menționate,
vreun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere, sau care
are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul subsemnatului.
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.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării......................

Operator economic,
_________________
(Semnatura autorizată)
Nota: se va completa și de către ofertantul asociat, subcontractant (dacă este cazul)

Formular propunere tehnică

Oferta tehnică trebuie prezentată în următoarea stuctură:
- Metodologia de lucru in prestarea serviciilor juridice care vor fi prestate.
- Structura echipei de avocați propuse si serviciile corespunzătoare acestora în derularea
contractului.
- Atributiile avocatilor desemnati pentru prestarea serviciilor de consultanta, asistenta si
reprezentare juridical in domeniul achizitiilor publice.
- Modul de abordare şi gestionare a relaţiei cu subcontractanții, în raport cu activităţile
subcontractate (dacă este cazul).
Se va preciza motivat, care informatii din propunerea tehnica sunt
confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuala.

