OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR 1

INSTRUMENT DE GARANTARE
pentru participare cu ofertă la procedura simplificata proprie de atribuire a contractului de
achiziţie publică
Către ___________________________________________
(denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura simplificata proprie pentru atribuirea contractului
__________________,
(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 contractul de achizitie publica/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 contractul de achiziţie publică _____________(denumirea contractului),
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, 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 contractului
/acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acorduluicadru)
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,
___________________
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
………………….
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
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
contractului
……..
(denumirea
contractului
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,

CANDIDATUL/OFERTANTUL
…………………………
(denumirea, ştampila şi semnătură autorizată în original)

Formular 5
Operator economic
(denumirea/numele)
DECLARATIE
Privind neincadrarea in prevederile art. 60, repectiv Sectiunea 4, capitolul II din
Legea nr. 98/2016
Subscrisa _____________________________ (denumirea, numele operatorului
economic) reprezentat legal de dl/dna _________________
in calitate de
ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant
la
procedura
de
______________________________ (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea
contractului de achizitie publica avand ca obiect „______________________________”
(denumirea produsului, serviciului sau lucrarii 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 situatiaprevazuta la art.60 din Legea nr. 98/2016, respectiv nu mă aflu în
niuna 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, Răsăuteanu Costin Ioan, Enache Marcela, Pînzariu Irina Roxana,
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, Bucovală Raluca Dana, Balaban Mihai, Iordache
Rares George, Georgescu Raluca-Florența, Bica Alexandru Stefan, Pătruţoiu Mihaela, Paiu
Elena, Coman Gheorghe, Zană Irina, Itoafă Cristina Laurentia, Văduva Ionuţ, Morcov
Manolache Dragos, Vânturache Radu Mihai, Constantin Nicoleta, Giman Iuliu Valeriu, Nanu
Daniela, Niță Mihaela, Turtoi Mirela, Caruntu Eugen, Dragomir Mariana Cristina, Taranu
Alexandru, Mocanu Florin, Frigioiu Marcela, Gheorghe Georgeta, Dobre Oana, Petcu Lenuta,
Dudaş Camelia, Hagi Monica, Stanisor Carmen, Popescu Mihaela, Vârlan Dorel, Dogaru
Tudorel, Encica Drăguț, Bratu Daniel, Baltag Dan, Dumitru Ionuţ, Petcu Mugurel Leonard,
Untaru Adrian Constantin, Tudose Florin, Toader Serban, Todireanu Catalin Demetriad, Zelca
Hristian Ionut, Stamat Adriana, Dancu Antuanela, Toma Cristina, Gorpin Petrescu Loredana
Sorina, Crăciun Ana Rodica, Dudaş Dezideriu, Andrei Mihaela, Andreiaș Cristian Marius,
Arghirescu Adriana, Avătavului Costin-Valeriu, 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 GabrielValentin, Popescu George-Andrei, Solomon Ioan, Mihăilescu Cristian, Trandafir Raluca –
Andreea, Văsii Cristina – Andreea, Tincu Cristian, Zabara Alexandru, Merdinian Liviu,
Caliminte Horia Marius, Rezeanu Romeo Caius.
_________________________________________________________________________
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Ofertant,
Reprezentant/Reprezentanţi legali

Formular nr. 6
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 aplicabile 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
autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată

Nr.
crt.

1
2
...

Obiect
contract

Codul
CPV

Denumirea/
nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
prestatorului
*)

Preţ
total contract

Procent
îndeplinit de
prestator (%)

Perioadă
derulare
contract**)

Operator economic,
(semnătură autorizată)
*)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 prestării.

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 contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un acord cadru 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 11

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE
LA ART.164 – 165 ȘI ART. 167 DIN LEGEA NR.98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE
PUBLICE, ACTUALIZATĂ
Subsemnatul, [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]
........................................., ] în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/terț
susținător la ofertantului/candidatului, 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, respective:
ART. 164
- nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni :
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.
181 -185 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
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.
Art. 165
(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic
despre care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau
a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o
hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu
în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.
(2) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în
cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operador

economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la
bugetul general consolidat.
(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei
de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la
bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau
beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii
acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate
sau a amenzilor.
ART. 167
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr.98/2016, respectiv, la
elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi
al relaţiilor de muncă;
b) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să-mi pună în discuţie integritatea și
nu există în acest sens o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi
administrative;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu
procedura în cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire care să conducă la o
distorsionare a concurenţei;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui
contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea
anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni
comparabile;
h) nu mă fac vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, am prezentat aceste informaţii solicitate sau
sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijenţă informaţii
eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante
privind excluderea mea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului
de achiziţie publică/acordului-cadru.
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 sau terțul susținător
(dacă este cazul)

Formular 12

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, CUI, telefon, fax)

DECLARATIE

referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca

Subsemnatul,
reprezentant
imputernicit
al
..........................................................................................................................................
......................................................../(denumirea
/numele
si
sediul/adresa
candidatului/ofertantului), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la
procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica având ca obiect:
...............................................................................................................................
....................., Cod CPV: ........................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si
codul CPV), la data de ............................ (zi/luna/an), organizata de municipiul Constanta
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca la elaborarea
ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.
Subsemnatul declar pe propria raspundere ca ma angajez ca, pe parcursul îndeplinirii
contractului, sa respect obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca,
stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri
colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.
Subsemnatul declar pe propria raspundere 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, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice documente si
informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
municipiul Constanta, adresa: bd Tomis nr. 51, cu privire la orice aspect in legatura cu
activitatea noastra.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.
Data completarii ...........
Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................Stampila

