Formular 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 procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu mă aflu în situaţia
prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu toate modificările şi completările ulterioare, respectiv
în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/sau
spălare de bani.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării .............

Operator economic,
................................
(semnătura autorizata)
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Formular nr. 2
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic),
în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect .....................................................
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ..................
(zi/lună/an), organizată de .................................................... (denumirea autorităţii
contractante), declar pe propria răspundere că NU mă încadrez în niciuna din situaţiile
prevăzute de art. 181 din OUG 34-2006, respectiv:
a) sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
c) nu mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată;
c^1) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit sau mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile
contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natură să producă grave
prejudicii beneficiarilor;
d) am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională.
e) prezint informaţii false sau nu prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă,
în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;
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 dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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Formular 3-conform Ordin 314/12.10.2010

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai
............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică
organizată de ............................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ..........................
din data de ........................, certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt
adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în
care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze
oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în
cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de
participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent,
fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu
la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura
lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant
...............

Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)
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Data

Formular nr. 4
Operator economic
..........................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1
din OUG nr. 34/2006
Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
operatorului economic, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr......, CUI...............),în
calitate de ofertant/ ofertant asociat/terț susținător la procedura de atribuire a contractului de
achiziţie publică având ca obiect …………………………..(denumire procedură),CPV
……………., la data de ……….. (zi/lună/an), organizată de Direcția Poliției Locale
Timișoara, declar pe proprie răspundere, că:
Nu am drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până
la gradul al patrulea inclusiv, sau nu mă aflu în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea
prevăzute la art. 69, lit. a din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu
persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.
Persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:
Directori Executiv Adjuncţi: Dorel Cojan, Cristina Scutariu, site:www.polcomtim.ro.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul AC, in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Cristina Scutariu, Mirela Bogdănescu, Marin
Baljin,Pletea Lăcrămioara, Ciucur Claudiu.
Persoane care aprobă bugetul autorităţii contractante: Primar – Robu Nicolae,
Viceprimari: Diaconu Dan Aurel, Stoia Traian-Constantin, Administrator public: Drăgoi
Sorin; Director Direcţia Economică: Haracicu Smaranda, Consilieri locali: Bîrsășteanu
Florică; Grigoriu Grigore; Bogluţ Dorel; Boncea George Flavius; Stoian Florian; Ciuhandu
Ovidiu; Dimeca Radu Dragos; Geană Nistor Pavel; Herzog Bogdan Radu; Jichici Ciprian
Corneliu; Jumanca Romanita Adina Delia; Mosiu Simion; Olteanu Ramona Isabela; Orza
Adrian Romita; Petrișor Andrei Romulus; Folică Petrică; Ruset Vasile; Sandu Constantin
Stefan; Saracan Maria; Simonis Alfred Robert; Taropa Lucian; Târziu Adelina Larissa; Toanca
Radu Daniel; Vesa Vasile Teodor; Wolf Elena; a se vedea site. www.primariatm.ro
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum
răspunderea exclusivă.
Data completării: ..........................................
Operator economic,
........................
(semnătura autorizată)
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Formular nr. 5
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, ................................ reprezentant împuternicit al ...................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt
reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca 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, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai DIRECŢIEI POLIŢIEI LOCALE
TIMIŞOARA, Str.Avram Imbroane nr. 54, Timişoara cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legătura cu activitatea noastră.

1

2

4

5

Procentul
îndeplinit
de
ofertant

6

Cantitate
(U.M.)

Denumirea
/
numele
beneficiaru
lui/
clientului
3

Preţul
total al
contractului

Cod
CPV

Calitatea
ofertantului*

Nr.
crt.

Obiectul
contractului

Operator economic,
.....................
(semnătura autorizată si stampila)
Perioada
de
derulare
contract
**
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1.
2.
3.
…..

Operator economic,
........................
(semnătura autorizata şi ştampila)
_____________
*) 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 data de începere şi de finalizare a contractul
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Formular nr. 6
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND OFERTA DEPUSA
1. Subsemnatul……………………..,reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea
operatorului economic), declar pe propria răspundere că, la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică .................... (se menţionează procedura), având ca obiect
.................................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şicodul CPV), la data de
.............. (zi/lună/an), organizată de ...................................... (denumirea autorităţii contractante),
particip şi depun oferta elaborata in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si
raspunsurile la clarificari postate in SEAP, atasat e anuntului/invitatiei de participare;
2. Subsemnatul declar că:
|_| informatiile cuprinse in propunerea tehnica sunt confidentiale/ clasificate/protejate de un
drept de proprietate intelectuala;
|_| informatiile cuprinse in propunerea financiara considerate a fi confidentiale/clasificate/
protejate de un drept de proprietate intelectuala, sunt urmatoarele:
................................................;
................................................
(Se bifează opţiunea corespunzătoaresi se completeaza, daca este cazul)

Dosarul achizitiei publice are caracter de document public.
Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor
prevazute de reglementarile legale privind liberal acces la informatiile de interes public si nu
poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate, sau
protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

Operator economic,
............................................
(semnatura autorizata si stampila)

Formular nr. 7
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:......................................................................
2. Codul fiscal:........................................................
3. Adresa sediului central:.......................................................
4. Telefon:..............................................................
Fax:..................................................................
E-mail:...............................................................................
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita
după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte
condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul
contractului de achiziţie)
6.2. Cont exclus TREZORERIE:...........................................................................
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
8. Principala piaţă a afacerilor :

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată si stampila)

Formular nr. 8

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.
1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
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 contractului /acordului
cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului 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 contractului 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,
_______________

Formular nr. 9
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în
acte publice, că, la procedura de …………………. pentru atribuirea contractului de achiziţie
publica, având ca obiect prestarea serviciilor: ……………………………………………………, cod
CPV ………………………………………, la data de ....... (zi/luna/an), organizată de
DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ TIMIŞOARA, particip şi depun oferta:
[ ] în nume propriu;
[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..............................;
[ ] ca subcontractant al .........................................;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publica.
4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca 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.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................ (denumirea şi
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu
activitatea noastră.

Operator economic,
........................
(semnătura autorizata si stampila)

Formular nr. 10B
Operator economic
..................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Către
DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA
Str.Avram Imbroane nr.54, TIMISOARA
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, sa prestam: serviciul de intretinere si
reparatii pentru autovehiculele din dotarea Directiei Politiei Locale Timisoara, lotul.... , la o
valoare medie manopera (VM) de .............. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
si pret mediu piese de schimb (Vp) ........... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei),
plătibila după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
...................... (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestam
serviciile conform cerintelor din caietul de sarcini.
3. Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata 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. Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizam ca:
│_│ depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta
separat, marcat în mod clar "alternativa";
│_│ nu depunem oferta alternativa.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
sa semnam contractul în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta
oferta pe care o puteţi primi.
Data .../.../...
................................................, (semnătura), în calitate de ................................................, legal
autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului
economic)
..........................................................
(denumirea/numele ofertant

Anexa la Formularul nr.10B
Tabele centralizatoare oferta
Valoare medie piese pe loturi

Marca/tipul
autovehiculului/tip
motor

Lot

Valoare unitara
(fara TVA)
(lei)

Nr. auto

Valoare totala
pe marcă auto
(fara TVA)
(lei)

Valoare
medie piese
pe
loturi(fara
TVA) (lei)
VP

1

2

3

4

Peugeot 206
8HZ

T1A

7

Daewoo Nubira II
A16DMS

T2A

1

2

Mercedes Benz Vito
115CDI 646.980

T3A

1

3

Ford Transit 115CL
FORD 4BC

T4A

1

4

Renault Trafic 2.5 D
RENAULT S8U-S7-58

T5A

1

1

5=3x4
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Valoare medie manoperă pe lot
Nr.
crt.

Lucrări
executate

Mărci de autovehicule pe loturi
Tip autovehicul(marca)

Tip autovehicul(marca)

Tarif/

Tarif/oră

Tarif/

Tarif/

oră

total

oră

oră total

1

mecanică

Xm

Tm=Xm*nr.auto

2

electric

Xe

3

tinichigerie

4

vopsitorie

Ym

Valoare totală
manoperă pe lot Vt
(lei)

Valoare medie
manoperă pe lot(lei)

Tm2=Y*nr.auto

Vtm = Tm +Tm2

Vm= Vtm / nr.auto lot

Tel =Xel*nr.auto Ye

Tel2= Ye* nr.auto

Vtel= Tel +Tel2

Vel= Vtel/ nr.auto lot

Xt

Tt =Xt*nr.auto

Yt

Tt2= Yt*nr.auto

Vtt= Tt+Tt2

Vt= Vtt/ nr.auto lot

Xv

Tv= Xv*nr.auto

Yv

Tv2=Yv*nr.auto

Vtv= Tv1 +Tv2

Vv= Vtv/ nr.auto lot

Nr.
crt.

Lucrări
executate

Mărci de autovehicule pe loturi
Tip autovehicul(marca)

Tip autovehicul(marca)

Tarif/

Tarif/oră

Tarif/

Tarif/

oră

total

oră

oră total

Valoare totală
manoperă pe lot Vt
(lei)

VM = Vm x 70% +Vel x 20% + Vt x 5% + Vv x 5%

Lot

Marca/tipul
autovehiculului/tip
motor

Valoare medie manoperă
pe lot

VM
1

2

3

Peugeot 206
8HZ
1

Daewoo Nubira II
A16DMS

2

Mercedes Benz Vito
115CDI 646.980

3

Ford Transit 115CL
FORD 4BC

4

Renault Trafic 2.5 D
RENAULT S8U-S7-58

OFERTANT
(denumirea/numele)
.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.

Valoare medie
manoperă pe lot(lei)

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind atribuirea
contractului _________________________________________(denumirea contractului de
achiziţie publică),
noi
________________________________________
economic) vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele

operatorului

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr
de ________ copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ___________

Cu stimă,

Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată si stampila )

DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii
Adresa sediului social
Cod unic de înregistrare
Numele şi funcţia ................................ (preşedintele consiliului de administraţie, director general
sau echivalent)
II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
|_| Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără
anexa nr. 2.
|_| Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie
|_| Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1
Exerciţiul financiar de referinţă2
Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă
(mii lei/mii euro)

Important:
Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele
financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

Active totale
(mii lei/mii euro)

|_| Nu
|_| Da (în acest caz se va completa şi
se va ataşa o declaraţie referitoare la
exerciţiul financiar anterior)

Semnătura ........................ (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu
realitatea.
Data întocmirii ..........................
Semnătura ...............................
_____
1
Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea 346/2004
2
Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele
totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale
aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la
numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se
declară pe propria răspundere.

Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE*
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic), în calitate de:
- ofertant unic (cu ofertă individuală)
- ofertant asociat (cu ofertă comună)
la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul
CPV .............organizată de ............ (denumireaautorităţii contractante), la data de................
zi/luna/an),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost
solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :
Situaţia personală
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Situaţia economico-financiară
Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Standarde de asigurare a calităţii
Standarde de protecţie a mediului.
(se bifează după caz)
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia 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 potrivit
prevederilor legale.
Data completării

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

*NOTĂ: nu este aplicabilă în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la
procedura de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere.

ANEXA 1
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea
operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de
îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către
autoritatea contractantă:
A Situaţia personală:
•....................................
•………………………
•………………………
B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
•....................................
•………………………
•………………………
C Capacitatea tehnică şi/sau profesională:
•....................................
•………………………
•………………………
D Standarde de asigurare a calităţii:
•....................................
•………………………
•………………………
*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte
asemenea.
Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea
cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.
Data completării

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

Formular nr. 11
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE
DE SUBCONTRACTANT ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul........., reprezentant împuternicit al .............(denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în
acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca 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, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Direcţiei Poliţiei Locale
Timişoara, str.Avram Imbroane nr. 54, Timisoara, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legatura cu activitatea noastră.

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata si stampila)

Nr.
crt.

Denumire/Nume
subcontractant

Partea/părţile din contract ce
urmează a fi subcontractate

Operator economic,
.....................
(semnătura autorizată si stampila)

Acord subcontractor cu
specimen de semnatura

Formular nr. 12

ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………
La contractul de achiziţie publica nr. ……/…….. încheiat intre __________________
__________________________ privind prestarea ________________________________
(denumire autoritare contractanta)
la “________________________________________________________________________”.
(denumire contract)
1. Părţi contractante:
Acest contract este încheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________________
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si_______
(adresa,tel.,fax)
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmează contractant general
si
S.C. ____________________ cu sediul in _________________________________________,
(adresa,tel.,fax)
reprezentata prin ____________ Director General si ____________ Director Economic,
denumita in cele ce urmează subcontractant.
2. Obiectul contractului:
Art.1. ______________________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________
de:
(lucrări,produse,servicii)
- ____________________
- ____________________.
Art.2. Valoarea
subcontractant.

__________________________ este conform ofertei prezentate de

(lucrări,produse,servicii)
Art.3. Contractantul general va plăţi subcontractantului următoarele sume:
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general
a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea ____________________________
executate
(lucrări,produse,servicii)
in perioada respectiva.
- plata ______________________________ se va face in limita asigurării finanţării
___________

(lucrărilor, produselor, serviciilor)
____________________________
de
către
beneficiarul
_________________________________
(lucrărilor, produselor, serviciilor)
(denumire autoritare
contractanta)
Art.4. Durata de execuţie a ______________________________________ este in conformitate
cu
(lucrărilor, produselor, serviciilor)
contractul, eşalonată conform graficului anexa la contract.
Art.5. Durata garanţiei de buna execuţie este de ____ luni si începe de la data semnării
procesului
verbal
încheiat
la
terminarea
_______________________________________________________.
(lucrărilor, produselor, serviciilor)
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completa verificata cu
dispoziţiile legale.
3. Alte dispoziţii:
Art.7.
Pentru
nerespectarea
____________________________________

termenului

de

finalizare

a

(lucrărilor, produselor, serviciilor)
si neîncadrarea din vina subcontractantului, in durata de execuţie angajata de contractantul
general in fata beneficiarului, subcontractantul va plătii penalităţi de ______% pe zi întârziere
din valoarea _______________________________ nerealizata la termen.
(lucrărilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la art.3. , contractantul general va
plătii penalităţi de _____ % pe zi întârziere la suma datorata.
Art.8. Subcontractantul se angajează fata de contractant cu aceleaşi obligaţii si responsabilităţi
pe
care
contractantul
le
are
fata
de
investitor
conform
contractului
_______________________________________.
(denumire contract)
Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este
posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legala.
Prezentul contract s-a încheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.
______________________
(contractant)

_________________________
(subcontractant)

