Anexa nr. 1 – ANGAJAMENT privind
ofertantului/grupului de operatori economici
Terţ susţinător tehnic
..........................
(denumirea)

susţinerea

tehnica

si

profesională

a

ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnică - experiență similară
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către,

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea
contractului de achiziţie publică), noi ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic),
având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în
situația în care contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici) întâmpină dificultăți de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului,
să garantăm, necondiţionat şi irevocabil autorității contractante beneficiare, susținerea tehnică
pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie publică
ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru executant, cu excepţia celor care au
fost incluse în propunerea tehnică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinătortehnic), declarăm că înţelegem
să răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu
susținerea experienței similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament.
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm, care dă dreptul autorităţii contractante
de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de
susținere
tehnică
acordat
..............................................................
(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completării,
...........................

Terţ susţinător,
.....................
(semnătură autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

INSTRUMENT DE GARANTARE
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către ___________________________________________
(denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura 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, fiind incidente una sau
mai multe dintre situaţiile de la literele a) - c) de mai jos (cazul garanţiei care se execută
necondiţionat conform art. 37 din H.G. NR. 395/2016)

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
termenul prevazut la art. 39 alin. (3) din HG 395/2016
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)

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 ______% din valoarea contractului
respectiv, 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. Plata se va face în termenul menţionat în
cerere, in conditiile prevazute de art. 41 din HG 395/2016.
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)

Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016, privind
achizitiile publice

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,
___________________
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie
de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Operator economic
………………….
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
Nr…………../………………

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către………………………………………………………………………
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a invitatiei de participare aparuta în SEAP, cu nr …….. din
………..(ziua/luna/anul)……………………., privind aplicarea procedurii 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- Formular. Nr.3 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)

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice
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)

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.

Obiect
contrac
t

Codul
CPV

Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Preţ
total
contract

Procent
îndeplinit
de
prestator
(%)

Perioadă
derulare
contract
**)

1
2
...

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.

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR 10B

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,
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,
să
prestăm
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(denumirea serviciului)
la urmatoarele tarife/ preturi unitare:
I)Sezon cu afluență mare de turiști:
1)Perioada: 15 iunie – 15 septembrie 2019, 01 iunie–14 iunie 2020 = 107 zile
a)Cheltuieli aferente funcționării posturilor
29 posturi x _______ lei/zi =
lei/zi x 107 zile = ________ lei
b)Cheltuieli cu personalul
Stațiunea Mamaia:
57 persoane (salvatori) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 107 zile = _____lei
2 persoane (șef sector) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 107 zile = _____lei
2 persoane (ajutor șef sector) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 107 zile = _____lei
10 persoane (personal prim ajutor) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 107 zile = _____lei
5 persoane (personal pază) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 107 zile = _____lei
Constanța:
30 persoane (salvatori) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 107 zile = _____lei
1 persoane (șef sector) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 107 zile = _____lei
1 persoane (ajutor șef sector) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 107 zile = _____lei
4 persoane (personal prim ajutor) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 107 zile = _____lei
2 persoane (personal pază) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 107 zile = _____lei
1 persoană (coordonator puncte de prim ajutor) x ___lei/ zi = __lei/zi x 107 zile = _____lei
1 persoană (coordonator principal) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 107 zile = _____lei
1 persoană (coordonator adjunct) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 107 zile = _____lei
Valoare totală fără T.V.A.

= _________ LEI

II)Sezon cu afluență redusă de turiști:
1)Perioada: 16-30 septembrie 2019, 01-31 mai 2020 = 46 zile
a)Cheltuieli aferente funcționării posturilor
15 posturi x _______ lei/zi =
lei/zi x 46 zile = ________ lei
b)Cheltuieli cu personalul
Stațiunea Mamaia:
10 persoane (salvatori) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 46 zile = _____lei
2 persoane (șef sector) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 46 zile = _____lei
4 persoane (personal prim ajutor) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 46 zile = _____lei

2 persoane (personal pază) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 46 zile = _____lei
Constanța:
5 persoane (salvatori) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 46 zile = _____lei
1 persoane (șef sector) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 46 zile = _____lei
2 persoane (personal prim ajutor) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 46 zile = _____lei
1 persoane (personal pază) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 46 zile = _____lei

1 persoană (coordonator puncte de prim ajutor) x ___lei/ zi = __lei/zi x 46 zile = _____lei
1 persoană (coordonator principal) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 46 zile = _____lei
1 persoană (coordonator adjunct) x _____lei/ zi = _____ lei/zi x 46 zile = _____lei
Valoare totală fără T.V.A.

= _________ LEI

III)Extrasezon (01 octombrie-31 decembrie 2019, 01 ianuarie 2020 – 30 aprilie 2020):
a)Cheltuieli cu personalul
10 persoane (salvatori) x _____ lei/ zi = _____ lei/zi x 213 zile = _______lei
Valoare totală fără T.V.A.
TOTAL GENERAL I+II+III fără T.V.A.
Valoare T.V.A.
TOTAL GENERAL I+II+III cu T.V.A.

= _________ LEI
= _________ LEI
= _________ LEI
= _________ LEI

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, propunerii tehnice si legislatiei in
vigoare.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
_____________________________zile,
respectiv
până
la
data
de
__________________________şi
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
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.
Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într -un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
căştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(semnatura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

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 deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante: Decebal Făgădău,
Babu Dumitru, Răsăuțeanu Costin Ioan, Enache Marcela, Dinescu Fulvia, Liută Mihaela,
Voicu Iuliana, Nica Viorel Mircea, Lățea Fabiola Iuliana, Bobeș Laura, Merlă Viorica Ani,
Stan Mihaela, Popescu Carmina Ionela, Niculae-Stânga Noni Adrian, Florescu Nicoleta,
Gherasim Sorina, Balaban Mihai, Simion Georgiana, Iordache Rareș George, Georgescu
Raluca- Florența, Bică Alexandru Stefan, Pătruțoiu Mihaela, Paiu Elena, Bela Inna Mihaela,
Zana Aurora, Itoafa Cristina Laurentia, Vaduva Ionut, Morcov Manolache Dragos,
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, Dudaș
Camelia, Hagi Monica, Stanisor Carmen, Popescu Mihaela, Vârlan Dorel, Szekely George,
Encică Drăguț, Bratu Daniel, Baltag Dan, Dumitru Ionut, Petcu Mugurel Leonard, Untaru
Adrian Constantin, Tudose Florin, Nache Mihaela Rodica, Todireanu Catalin Demetriad,
Zelca Hristian, Dancu Antuanela, Toma Cristina, Gorpin Petrescu Loredana Sorina, Craciun
Ana Rodica, Gavrilă Gabriela, Andrei Mihaela, Adreias Cristian Marius, Arghirescu Adriana,
Avătavului Costin – Valeriu, Babu Dumitru, Cantaragiu Secil-Givan, Campeanu Adriana
Teodora, Cojoc Marioara, Constantin Victor, Dede Perodin, Florea Razvan Ionut, Marin
Aurelian- Marius, Nicolae Irinela, Papuc Catalin- Florin, Patrichi Teodor, Pîrvulescu GabrielValentin, Popescu George-Andrei, Răsăuțeanu Costin Ioan, Solomon Ioan, Mihăilescu
Cristian, Trandafir Raluca–Andreea, Văsii Cristina–Andreea, Tincu Cristian, Zabara
Alexandru, Merdinian Liviu, Gavrilă Florin Tudor, Tulică Marius.
__________________________________________________________________________
________________
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

