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FORMULARE 

 

 Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute 

în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele 

autorizate. 

-  Declaratie privind eligibilitatea- anexa 1 

-  Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011- anexa 2 

-  Formular de oferta - anexa 3 

-  Solicitare clarificari - daca este cazul – anexa 4 
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Anexa nr. 1 

 

Operator economic 

      ____________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

__________________________________________  

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic),  

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile 

aplicate 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 

ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţejudecătoreşti 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 

şiînţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 

Data completării  ......................      

 

Operator economic, 

…………………....................... 

(semnătură autorizată) 
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Anexa nr. 2 

Operator economic 

_________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARATIE 

Privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 – 15 

Din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 

Subsemnatul................................................................, in calitate de reprezentant legal 

al.............................................................................., declar pe propria raspundere sub 

sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile 

faptei de fals in acte publice, ca ofertantul nu este in conflict de interese, conform 

prevederilor art. 14-15 din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şisancţionarea 

neregulilor apărute în obţinereaşi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, pentru atribuirea contractului de achiziţie având ca obiect 

…………………………………………………………………………….. . 

Extras OUG 66/2011: art. 14  

“(1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de 

drept privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură 

să determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături 

între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei 

de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni 

în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.  
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(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile 

solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat 

fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora”  

art. 15  

“(1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este obligat să 

depună o declaraţie conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta 

definit la art. 14.  

(2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de 

achiziţie, ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat 

această procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective”  

 

Data completarii .............                                                                        Operator economic,  

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

(semnatura autorizata), 
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Anexa nr.3 

 

OFERTANTUL 

__________________ 

(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Către ………………..………………………………..  

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Domnilor, 

1. 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 furnizăm utilajul 

(le) aferente, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 

mentionată pentru suma de ________________________________________ lei ( euro ). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm 

utilajele / echipamentele in termen de ……zile de la data semnarii contractului. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (şaizeci) zile 

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, această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, 

vor constitui un contract angajant între noi. 
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5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 

câştigătoare sa semnăm contractul de achizitie în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea 

comunicării. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

                                                                                    OFERTANTUL, 

                                                                             ______________________ 

                                                                                                       (denumirea/numele) 
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OFERTANTUL 

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

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 

Nr. 

crt. 
Denumire (produs) 

Cant. 

 

Pret unitar, 

LEI 

(fara TVA) 

Pret total, 

LEI 

(fara TVA) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 TOTAL     

 

NOTA: Se completeaza pentru fiecare produs in parte. 

 

Data: .............................. 
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________________________, in calitate de _________________________, legal autorizat 

sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________. 

       

(semnatura) 

(denumirea/numele ofertantului) 
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Anexa nr.4 

Nr. ________ / _______________        

 

SOLICITARE  DE  CLARIFICĂRI 

  

  

Către ………………..………………………………..  

 (denumire autoritate contractantă) 

 

 

Referitor la ______________________________ pentru atribuirea contractului de 

    (tip procedură) 

achiziţie………………………………, vă adresăm urmatoarea solicitare de clarificări cu 

privire la: 

 

1. ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3._____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctual dumneavoastră de vedere 

cu privire la aspectele menţionate mai sus. 

 

Cu consideraţie,  

 

S.C.____________________________________________________________________ 

(denumirea, adresa) 

 

……………………………………… 

(semnătura autorizată) 

 
 

 


