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Formular 1 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autorităţii contractante si adresa completa) 

 

 

În atenţia membrilor Comisiei de Evaluare 

 

 

 

 Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr. 

………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI ……………………….., înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului ..... sub nr. J.........., telefon ...., fax ......., adresa de e-mail ......, ca urmare a 

anunţului de participare nr. ………………… din data de …………………………….., publicat pe 

site-ul instituției în vederea atribuirii contractului de achiziție publică …………………….., prin 

prezenta va transmitem oferta noastră. 

 

 

 În speranţa ca, oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface toate cerinţele, va asigurăm 

de întreaga noastră consideraţie. 

 

 

Cu deosebit respect, 

 

  

 

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

 

 

 

Operator economic 



 

                                                                                                                      Formular nr. 2                            

         OPERATOR ECONOMIC  

          ____________________ 

           (denumirea/numele) 

    

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

(art. 164 din Legea 98/2016) 

 

       Subsemnatul, reprezentant / împuternicit 

____________________________________________________________,  

                                 (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a 

unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din 

Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv: 

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 
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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.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 

sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de 

decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit 

la art. 164 (1) din Legea 98/2016.  

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  

Semnătură 

L.S. 
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                                                                                                                             Formular nr.3  

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 

din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului 

economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de 

................................................................................................ pentru achiziția de 

............................................................................................................................, cod CPV 

..................................., la data de ............................., organizată de Centrul pentru Seniori al 

Municipiului Bucureşti, declar pe proprie răspundere că: 

1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la 

bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 

alin. (2) din Legea nr. 98/2016.  

2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 

98/2016, respectiv:  

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activității;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză;  

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul 

unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de 

concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului 

contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare şi selecție;  

act:1114166%2096798275


i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să 

obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o 

influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din 

procedura de atribuire.    

 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

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

declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

Operator economic, 

………………………. 

(semnătura autorizată ) 



 

Formular 4 

 

DECLARATIE 

privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea 98/2016 

(evitarea conflictului de interese) 

 

 

 

Subsemnatul(a) ___________________________________, cu domiciliul în 

_________________________, reprezentant legal/împuternicit (se alege forma corectă) al 

________________________________________ (denumirea operatorului economic) cu sediul în 

_______________________________________, în calitate de ofertant/terț susținător al ofertantului 

(se alege forma corectă), la procedura de atribuire __________________________________ (se 

menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect  

_______________________________________  (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), 

codul CPV ..........................., organizată de CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI, la data de ................... (zi/luna/an), declar pe proprie răspundere sub sancțiunea 

excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că 

............................................................ (denumirea operatorului economic) nu se află, în situațiile 

prevăzute de art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. 

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante referitor la această 

procedură de achiziție sunt (se vor nominaliza persoanele din fișa de date a achiziției): 

- ..................................... 

- .................................... 

- ...................................... 

Subsemnatul(a) __________________ declar că informațiile furnizate sunt complete și 

corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

Data ………………………….. 

 

Ofertant, 

…………………………. 

(semnătura, și ștampila autorizată) 
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Formular 5 

OPERATOR ECONOMIC 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARATIE  

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul ____________________________________, reprezentant împuternicit al 

........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere ca mă angajez să prestez 

serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la 

condițiile de muncă, mediu și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România. 

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de 

obligațiile referitoare la condițiile de muncă, mediu și de protecție a muncii și am inclus costul 

pentru îndeplinirea acestor obligații. 

 

 

 

 

 

 

Data completării :____________   Ofertant,……....……………………….. 

(semnătura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

Formular 6 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

 

 

Către ........ (denumirea autoritatii contractante) 

 

 

 

Domnilor,  

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul(a,ții) _______________________________, 

reprezentant(ţi) legal(i)/împuternicit(ți) al/ai ofertantului 

__________________________________, 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse 

în documentaţia mai sus menţionată, să îndeplinim contractul privind .......................................... 

(obiectul achiziției), cod CPV ................................... pentru preţul de 

__________________________ lei (suma în litere şi în cifre), în condiţiile specificate în 

documentaţia de atribuire şi în conformitate cu formularul anexat, la care se adaugă taxa pe 

valoarea adăugată în valoare de __________________________ lei (suma în litere şi în cifre). 

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

de prestarea a serviciilor, în conformitate cu documentația de atribuire și propunerea tehnică, 

respectiv ..................... (durata/perioada) 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta 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";  

 [ x ] nu depunem ofertă alternativă.  

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 prevederile din documentaţia de atribuire. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ dacă acesta nu este 

temeinic justificat sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.  

 

Data _______________  

 

 

Subsemnatul (a, ții) __________________________, în calitate de reprezentant(ţi) 

legal(i)/împuternicit(ți) autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

________________________ (denumirea/numele operatorului economic)
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ANEXA la  

Formular 6 

 

 

 

Subsemnatul (a, ții) __________________________, în calitate de reprezentant(ţi) 

legal(i)/împuternicit(ți) declar ca valoarea ofertată cuprinde toate cheltuielile/costurile necesare 

pentru derularea corespunzătoare a contractului. 

Nr. 

crt 

Denumire  

serviciu/produs 

Cantitate  

(bucată) 

 

Valoare unitară  

(lei fără TVA) 

Valoare totală 

 (lei fără TVA) 

a b d e G = 

1.     

2.     

3.     

 Total Valoare fara TVA ……… 

 Valoare TVA ………. 
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Formular 7 

 

ÎMPUTERNICIRE 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 

…………………………...…………………………………………………………………, 

înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut 

fiscal ……............., reprezentată legal prin 

…..................................…………………………………………, în calitate de 

.......……………...…, împuternicim prin prezenta pe .......................………………, domiciliat in 

……………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, 

CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de 

………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne 

reprezinte la procedura de achiziție în scopul atribuirii contractului de 

………………………...............................................……………… - autoritate contractantă 

…………………………………………………………………… . 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea 

la procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 

parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 

desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei 

cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 

(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  

    Data                                                                                     Denumirea mandantului 

……………                                                                          S.C. ………………………………… 

         

 __________________________ 

 (Nume, prenume)  

 

_______________________________ 

 (Funcţie)   

 

_______________________________   

                       (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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Formular nr. 8 

Operator economic 

________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................ 

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, urmatoarele: 

 Suntem de acord cu clauzele contractuale prevazute in contractul de servicii și caietul de 

sarcini din documentația de atribuire  

 

Operator economic, 

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

(semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 


