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OPERATORUL ECONOMIC 

…………........................ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND DATE DE IDENTIFICARE  

Ofertanti/Candidati/Subcontractanti/Terţi susţinători, 

 conform art. 63 alin. (2) din Legea 98/2016 

Ca urmare a anuntului de participare publicat in SEAP nr. ............... din data de ........................., privind 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ,, Achizitie si livrare mese 

din PVC extrudat de inalta densitate pentru dotarea Pietei Centrale”, noi ........................................................... 

(denumirea/numele OFERTANTULUI - in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) va 

transmitem urmatoarele informatii: 

Denumire ofertant 

Nr.  de 

înregistrare 

la Registrul 

Comerțului 

Cod fiscal Adresa 
Telefon/Fax/E-

mail 

Reprezentant 

legal  

Ofertant/Lider      

Ofertant asociat 

(daca este cazul) 

     

Subcontractant/i 

(daca este cazul)  

     

Tert/i sustinatori 

(daca este cazul) 

     

 

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

Cu stimă, 

 

Operator economic, 

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

(semnătura autorizata) 
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OFERTANT 

        (denumirea/numele) 

 

IMPUTERNICIRE 

 

 Subsemnatul(a)………………………………. (nume/ prenume), domiciliat(a) in 

…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ 

Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in 

calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), cu sediul in 

…………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI nr. ....., CIF nr. ......, imputernicesc prin 

prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa 

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de 

……......................, la data de …………, CNP ……………………., avand functia de ……………………......, să 

ne reprezinte la procedura de atribuire avand ca obiect ,, Achizitie si livrare mese din PVC extrudat de inalta 

densitate pentru dotarea Pietei Centrale” organizată de SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL si sa semneze cu 

semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 

acreditat, urmatoarele documente:  

1. Oferta; 

2. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE); 

3. Documentele de calificare; 

4. Raspunsurile la clarificari; 

5. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire. 

 

 Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire 

la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante 

referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica. 

 

Data                      Denumirea mandantului 

……………                        S.C. _________________________ 

                       reprezentată legal prin 

_________________________                 _________________________ 

(numele persoanei imputernicite)                  (Nume, prenume) 

              avand functia de 

_________________________                                                                   _________________________ 

(semnatura  persoanei imputernicite)                                                        (Functie) 

                                                                              ___________________________ 

                                                                                                                 (Semnătura autorizată) 

 

 

 

Nota: Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator  vor prezenta Formularul  
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BANCA                                                                                                                            Formular  

.........................……………….. 

(denumirea) 

 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA PENTRU PARTICIPARE CU OFERTA LA PROCEDURA 

DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 

 

Către:  SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, Strada Calea Bucuresti ,nr. 51, Judetul Dolj, Romania 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect  ,, Achizitie si livrare 
mese din PVC extrudat de inalta densitate pentru dotarea Pietei Centrale”, noi, banca 

……..………………………………, având sediul înregistrat la ............................….. , ne obligăm  irevocabil față 

de SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , în calitate de Autoritate Contractantă, să onorăm necondiționat 

orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în sumă de  ___________ RON  (în litere și în cifre), 

la prima sa cerere scrisă și fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, în situația în care 

autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea și datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind 

incidente una sau mai multe dintre situațiile menționate la literele a) – c) de mai jos. 

 

a) ofertantul ..……………........................................... și-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ................………………...…………… nu a constituit garanția 

de bună execuție în  termenul prevazut la art.39 alin.3 din HG 395/2016; 

c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ....................………………….... a refuzat să semneze contractul 

de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei. 

 

Prezenta garanție este valabilă până la data de ............................. 

Parafată de Banca .................................. în ziua ... luna ....... anul ...... 

                                                     (semnătura autorizată) 

NOTA : Instrumentul de garantare trebuie să  fie irevocabil si sa prevadă că plata garanţiei de participare se 

va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la 

culpa persoanei garantate şi se prezintă autorităţii contractante cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere 

a ofertelor 
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Formular  

BANCA 

..........….............…………….. 

         (denumirea) 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE 

 

Către:  S.C PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, Strada Calea Bucuresti ,nr. 51,Craiova, Dolj, Romania 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect  ,, Achizitie 

si livrare mese din PVC extrudat de inalta densitate pentru dotarea Pietei Centrale” , Contract 

nr. ............................  încheiat între ..................................., în calitate de contractant și SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL , în calitate de achizitor, ne obligăm, prin prezenta, să plătim în favoarea 

achizitorului, până la concurența sumei de ……………….. lei, (cifre și litere) reprezentând  3% din 

valoarea contractului  (exclusiv TVA), necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza 

declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, 

în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin 

contract.  

Prezenta garanție este valabilă până la data de ............................. 

In cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să 

modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obține acordul nostru 

prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea. 

Parafata de Banca .................................. în ziua ... luna ....... anul ...... 

                             (semnătura autorizata) 

 

 

NOTA : Instrumentul de garantare trebuie să  fie irevocabil si sa prevadă că plata garanţiei de executie se va 

executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la 

culpa persoanei garantate. 
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                                   FORMULAR  

Formular de neîncadrare în art. 164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice 

 

Ofertant 

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

(denumirea) 

                                                           D E C L A R A Ţ I E 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) 

în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, 

privind achiziţiile publice, respectiv 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. 

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. 

Subsemnatul declar că 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 această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării …………………. 

Ofertant, 

.................................(semnătură autorizată si stampila) 
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FORMULAR  

 

Formular de neîncadrare in art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

 

Ofertant 

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

(denumirea) 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 

  Subsemnatul, ........................ reprezentant împuternicit al ............................ (denumirea 

operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de 

achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia 

prevăzută la art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv: 

 

a) 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 pana la data solicitată; 

 

 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. 

 Subsemnatul declar că 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 această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

Data completării …………………………………. 

 

 

 

 

                                                                             Ofertant,................................. 

 

                                                                          (semnătură autorizată si stampila) 
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                                         FORMULAR  

Formular neîncadrare in art.167 din Legea 98/2016 

 

 

 

Ofertant 

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

(denumirea) 

 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 

 

 

 

    Subsemnatul, .......................................... reprezentant împuternicit al .............. (denumirea 

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau 

lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea 

autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de 

achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia 

prevăzută la art.167 din Legea nr.98/2016  privind achizițiile publice. 

    
   Subsemnatul declar că 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. 

   Subsemnatul declar că 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 această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

Data completării ……………………………. 

 

 

 

 

 

                 Ofertant,................................. 

 

          (semnătură autorizată si stampila 
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Formularul  

OFERTANTUL ............................................................ 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

PRIVIND NEÎNCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 59 SI 60 DIN LEGEA 98/2016 

PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE 

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

......................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant la 

procedura de achizitie publica avand ca obiect  : ,, Achizitie si livrare mese din PVC extrudat de 

inalta densitate pentru dotarea Pietei Centrale” , declar pe propria răspundere, sub sancțiunea 

excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice 

că nu ne aflăm in situația de conflict de interese așa cum este definit la art. 59 si art 60 din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice. 

       De asemenea, în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de atribuire, apare o situație de conflict de 

interese, mă oblig să notific in scris, de îndată, autoritatea contractantă. 

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si 

finalizarea procedurii de atribuire, sunt:  
1. Alin Madalin MARACINE              -Administrator 

2. Viorel Marian MARIN                    - Director Dezvoltare 

3.Claudiu Stefan NEAGOE                 -Director Tehnic 

4.Maria Aurelia PIRVU                       -.Sef Serviciu Financiar –Contabilitate  cu delegatie 

5.Andrei Liviu MARINESCU             - Sef Serviciu Tehnic                              cu delegatie 

6.Cornel PAUN                                    - Sef Serviciu Comercial                        cu delegatie 

7.Bogdan Mihai  FLORICEL              - Pt. Sef Serviciu Dezvoltare                   cu delegatie 

7.Andra  Madalina BETIU                   -Sef Birou  R.U.S.I 

 8.Daniel OLTEANU                          - Inspector specialitate 

 9.Luminita Aura JIANU                     - Consilier Juridic 

10.Mihai Leonard CARNELUTI         - Consilier Juridic 

11.Roberta Nicoleta FLORICA           - Inspector specialitate 

12.Claudia Maria PATRASCU            - Inspector specialitate 

13.Bogdan NESCU                              - Inspector specialitate 

14.Ion PADUREANU                          - Inspector specialitate 

15.Mioara BOLTASIU                         - Inspector specialitate 

16.Cosmin Constantin ACRIVOPOL  - Inspector specialitate   

 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi confirmării declaraţiei, orice documente doveditoare de care dispun. 

Data .........../.........../........... 

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

                                                                          (semnătură autorizată) 
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Terţ susţinător  

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

(denumirea) 

                                                              ANGAJAMENT FERM 

privind susţinerea tehnică și profesională  

a ofertantului /grupului de operatori economici 

 

 

Către, .......................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 Intervenit intre  ........................................ (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si  

....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului 

................................................., pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica. 

 Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ (denumirea 

ofertantului) întâmpină dificultăți de natuta tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si 

irevocabil, autorității contractante susținerea necesara  pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate 

şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între 

ofertant şi autoritatea contractantă. 

 Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde  faţă de autoritatea 

contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in 

mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile 

asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între 

ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.  

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata 

de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, 

asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii 

contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm. 

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va 

urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului 

susţinător)  pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in 

conformitate cu clauza 37 din Acordul contractual. 

 Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse 

în propunerea financiara. 

 Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 

din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a 

solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind 

capacitatea tehnica acordat ............................................................ (denumirea ofertantului). 

 

 

Nota 1: Documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul 

efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, 

vor fi prezentate in mod obligatoriu impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu DUAE. Aceste documente 

vor deveni anexe la angajamentul ferm. 
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Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire 

la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta 

o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina 

prevederilor prezentului angajament. 

 

 

Nota: 

 Angajamentul se va incarca in SEAP odata cu DUAE, scanat si semnat cu semnatura electronica extinsa. 

 

Data completării,       

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

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

        

Ofertant..................... (semnătură autorizată) 
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Anexa la Formularul  

Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară 

 

Terţ susţinător tehnic 

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

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  

PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ 

 

Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit al 

................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat 

la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: ..............................., 

fax: ............................, 

e-mail: ......................................................, 

Cod fiscal ............................., 

Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), 

obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din 

statutul propriu) 

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) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare) 

2._____________________________________________________ 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate 

în tabelul de mai jos 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. 

 

Nr. 

crt 

Obiect 

contract 
CPV 

Denuirea/numele 

beneficiarului/ 

clientului 

Adresa 

Calitatea 

*) 

Pret total 

contract 

Procent 

indeplinit 

de 

executatnt 

% 

Perioada de 

derulare a 

contractului 

**) 

        

        

        

 

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi : contractant unic 

sau contractant conducator (lider de asociere), contractant asociat, subcontractant 

 

**) Se va  preciza data de incepere si de finalizare a contractului 
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• Lista resurselor tehnice / profesionale care urmează a fi puse la dispoziție pentru 

îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

 

Nr.crt. Denumire  Descriere  ........... 

    

    

 

 

• Descrierea modalității concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce urmează 

să fie puse la dispoziția ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, 

sau modul concret în care va interveni terțul în situația în care contractantul întâmpină 

dificultăți în implementarea contractului 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terţ susţinător, 

…………………………. 

(semnătura autorizata) 
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OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT  

INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 

Titlul contractului: :,, Achizitie si livrare mese din PVC extrudat de inalta densitate pentru 

dotarea Pietei Centrale” 

 

 

Subsemnatul____________________________________________, reprezentant legal/împuternicit al 

................................................................................, (denumirea/numele şi sediul/adresa /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 SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA,  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) 

Data ................................  

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal 

referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati 

dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, 

atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se 

pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată) 

Nota: Se vor anexa acordurile de subcontractare. Acordurile pot fi incheiate sub conditia atribuirii 

contractului in procedura de fata, insa nu pot contine clauze care contravin formularului de contract aferent 

procedurii.  
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ANEXA Formularului  

Nr. 

crt. 

Denumire 

subcontractant , 

certificat de 

inregistrare fiscala 

(CUI) nr. .......   

Partea/partile din 

contract ce urmeaza a fi 

subcontractate 

 

Procentul aferent partilor din 

contract ce urmeaza a fi 

subcontractate 

(%) 

Acord 

subcontractor cu 

specimen de 

semnatura şi 

stampila * 

     

     

     

 

Data ________ 

 

*Se va indica numarul  si data acordului de subcontractare 

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal 

referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati 

dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, 

atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se 

pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

                                                

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată) 
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ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

 

procedura de achiziţie publică……….(tipul procedurii) 

organizată de.............................................................în vederea atribuirii contractului de achizitie 

publica avand ca obiect: ,, Achizitie si livrare mese din PVC extrudat de inalta densitate pentru 

dotarea Pietei Centrale ”, anunţ de participare publicat în SEAP……………………………. 

 

 

1. Părţi contractante: 

S.C. _______________ cu sediul în __________________________(adresa, telefon, fax), reprezentată prin 

_______________ având funcţia de ____________________ denumită în cele ce urmează contractant general 

şi 

S.C. ______________ cu sediul în _______________ (adresa,tel.,fax) reprezentată prin __________________ având 

funcţia de  __________               , denumită în cele ce urmează subcontractant. 

 

 

CLAUZE OBLIGATORII 

Art.2.  Partea părţile din contract ce urmează a fi subcontractante, sunt: 

             _________________  

- __________________ 

- __________________ . 

Art.3. Procentul aferent partilor din contract ce urmeaza a fi subcontractate este …% 

Art. 4. Contractul de subcontractare va fi încheiat în aceleaşi condiţii în care contractantul general a semnat 

contractul cu achizitorul şi  nu va conduce sub nicio formă la modificarea propunerii tehnice sau financiare care 

stau la baza contractului de achiziţie publică dintre achizitor si contractantul general 

 

Art. 5. Durata de executie a ………......(lucrărilor)  subcontractate va fi în conformitate cu durata prevazută în 

contractul dintre contractantul general si achizitor.  

 

Art. 6. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 

contractantul general le are faţă de achizitor conform contractului de achiziţie 

publică…………………………..(denumire contract)  

 

Art. 7. Incetarea Acordului de subcontractare poate avea loc in urmatoarele cazuri: 

a) neincheierea, din orice motiv, a contractului intre contractantul general si achizitor; 

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului 

c) la incetarea de plin drept a contractului incheiat intre contractantul general  si achizitor, in conformitate cu 

prevederile contractului. 

CLAUZE SPECIFICE-se vor completa de catre ofertant 

Incheiat astazi, ................... 

  

  CONTRACTANT GENERAL     SUBCONTRACTANT 

 

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

(semnătură autorizată)                  (semnătură autorizată) 

 

Notă!: Prezentul acord de subcontractare constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 

cerinţele specifice ale obiectului contractului/acordului-cadru.    

Acordul de subcontractare  se va incarca in SEAP odata cu DUAE, scanat si semnat cu semnatura electronica 

extinsa (daca este cazul).  
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ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 
 

 

Nr. ________ din _______________ 

 

 

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI  

 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

 

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... 

nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul Comertului din 

......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar in 

care se vor efectua platile de catre Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., 

adresa banca: ....................., reprezentata de ...................................................... având functia 

de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE 

 

si  

 

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., 

telefon ....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din 

........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont 

............................................., deschis la ............................................, reprezentata de 

................................................................., având functia de .......................................... , în calitate de ASOCIAT 

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

 

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din:  

 (i -lider de asociere)...............................; 

 (ii - Asociat 1) ...........................; 

 (iii - Asociat n),   

 

avand ca scop: 

  a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA 

SRL  pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului 

/acordului-cadru) 

  b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei 

comune ca fiind câştigătoare,  

 cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.  

Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform 

prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare 

transmiterii de catre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  a comunicarii rezultatului procedurii.  

 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand 

calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil). 
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Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale 

si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea 

realizarii scopului Asocierii.      

 

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI 

 

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu SC 

PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si 

indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar. 

 

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.  

 

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ . 

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant 

autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la 

Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a 

Asocierii in relatia cu Beneficiarul. 

 

Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei 

comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 

 

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile 

si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.   

 

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau 

imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre 

Partea culpabila.  

 

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului 

"................................." se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea 

prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru 

al asocierii. 

 

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

 

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri: 

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar; 

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului 

c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile 

Contractului. 

 

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE 

 

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - in calitate de Lider al 

Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea 

si incasarea facturilor aferente Contractului „....................................”.  

 

Datele de identificare sunt urmatoarele: 
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Numele titularului de cont:  

Adresa:  

Numar TVA: 

Reprezentant Legal: 

Telefon/fax/e-mail:  

Denumire Banca: 

Adresa Banca: 

Numar cont bancar: 

IBAN:  

 

*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin 

intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare: 

 

Denumire: 

Sediul Social: 

Cod Unic de Inregistrare: 

Numar de ordine in Registrul Comertului: 

Cont Bancar: 

Denumire Banca: 

Adresa Banca: 

Reprezentant Legal: 

 

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana 

juridica nerezidenta in Romania." 

 

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii: 

…............................................................................................. % (in litere), 

…............................................................................................. % (in litere) 

 

Art. 6.3. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 

acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere. 

 

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau 

sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obţinerea consimtamantului scris 

prealabil atât al celorlalte Parti cat şi al Beneficiarului. 

 

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu 

prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar. 

 

 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in 

legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana. 

     (2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse 

instantelor de drept comun. 

     (3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii 

si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ şi fiscal romana, conform 

Acordului Contractual. 

 

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana. 

 

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 
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LIDER ASOCIAT  

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 

       

 Nume si prenume 

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

(semnatura si stampila) 

 

ASOCIAT 1 

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 

       

 Nume si prenume 

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

(semnatura si stampila) 

 

ASOCIAT n 

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 

       

 Nume si prenume 

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

(semnatura si stampila) 

 

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze. 

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor 

statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere. 

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor 

statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, 

inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul "Imputernicire", 

din cadrul Documentatiei de atribuire. 

 

 

Nota: 

Acordul de asociere  se va incarca in SEAP odata cu DUAE, scanat si semnat cu semnatura electronica extinsa.  
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OFERTANT 

       (denumirea/numele) 

 

 

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de 

munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca 

 

 

 

 Subsemnatul(a).........................................................................(nume/ prenume), domiciliat(a) 

in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate 

(CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP 

…………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului 

………………………………  la procedura  pentru atribuirea contractului avand ca obiect: : ,, Achizitie 

si livrare mese din PVC extrudat de inalta densitate pentru dotarea Pietei Centrale”, organizată de 

SC PIETE SI TGARGURI CRAIOVA SRL, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata 

contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de 

munca. 

 De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de 

securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in indeplinirea obligatiilor contractuale. 

  

 Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal 

referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 

sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.". 

 

 

 

Data ______________                   Reprezentant imputernicit al Ofertantului  

             (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea; 

                 si denumirea reprezentantului imputernicit) 

       _________________ (semnatura)  
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OFERTANT 

        (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential 

 

Titlul Contractului: : ,, Achizitie si livrare mese din PVC extrudat de inalta densitate pentru 

dotarea Pietei Centrale” 

 

 Subsemnatul(a)................................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in 

…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ 

Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in 

calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand 

calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si  

din propunerea financiara: 

 a. __________________________________ 

 b. __________________________________ 

 c. __________________________________ 

au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial 

şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere: 

 

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce atingere 

celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public 

ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are 

obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind 

confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor. 

 

2. Art. 123, alin (1)  din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației 

de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea 

financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza 

legislației aplicabile.” 

 

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se 

realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la 

informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt 

confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii." 

 

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului 

procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate 

depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul 

procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul  documentelor de calificare, propunerilor tehnice 

și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de 

un drept de proprietate intelectuală". 
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5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit 

la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată 

potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe 

care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete 

tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale 

operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul 

confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă." 

 

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016  "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către 

ofertanți, în mod explicit  si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este 

permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți." 

 

 De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1)  din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care 

partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si  din propunerea financiara sunt confidentiale 

sunt urmatoarele: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data ______________      Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/  

             (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau 

comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă 

caracterul de confidențialitate, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1) al art. 57 din legea 

98/2016. 
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Formular  

 

OFERTANT 

________________________________________ 

                                      (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) 

 

                                                                                           Data: [introduceţi ziua, luna, anul] 

                  Anunt de participare nr.: [introduceţi numărul anuntului de participare simplificat] 

 

 

Formular PROPUNEREA TEHNICA 

Titlul contractului : ,, Achizitie si livrare mese din PVC extrudat de inalta densitate pentru 

dotarea Pietei Centrale” 

Fiecare ofertant va intocmi propria Propunere Tehnica in care va prezenta/ detalia modul de 

indeplinire a tuturor cerintelor prevazute in Caietul de sarcini  

 

 Continutul  Propunerii Tehnice va raspunde urmatoarelor cerinte: 

Propunerea tehnica va fi elaborata in conformitate cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini si 

trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute (conf. art. 133, alin. (2) din HG 395/2016). 

Propunerea tehnica se va elabora astfel incat aceasta sa permita identificarea cu usurinta a 

corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Cerintele impuse in specificatia tehnica 

sunt considerate minimale, nerespectarea acestora duce la respingerea ofertei ca neconforma.  

 

Propunerea tehnica va contine in mod obligatoriu: 

a) descrierea tehnică detaliată a fiecărui produs și componenta precizând obligatoriu elementele 

componente ale fiecărui produs, producătorul și caracteristicile tehnice ale acestora. Oferta 

tehnică trebuie întocmită astfel încât în procesul de evaluare informațiile din propunerea tehnică 

să permită identificarea facilă a corespondentei cu specificațiile tehnice minime din caietul de 

sarcini 

Nota: Nu se admite simpla asumare a indeplinirii caietului de sarcini fara precizarea tipului si modelului  

produsului ofertat. 

b) prezentare/analiza comparativa (sub forma tabelara) a propriei oferte cu cerintele caietului de 

sarcini, inclusiv cu cerintele specificatiilor tehnice precizate in caietul de sarcini. 

c) indicarea in cadrul propunerii tehnice care sunt elementele de superioritate si de a prezenta 

documente edificatoare prin care sa se demonstreze asigurarea nivelului calitativ superior fata 

de cerintele autoritatii contractante. 

d) propunerea tehnica va fi insotita de certificate/declaratii de conformitate, potrivit cerintelor 

specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini . 

e) un grafic de de furnizare a  produselor solicitate prin caietul de sarcini. 
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f) declaratie din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei operatorul economic a tinut cont de 

obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca (Formular). 

Informatiile detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare si se refera la conditiile de 

munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, protectiei sociale si persoanelor 

varstnice, se pot obtine de pe site-ul: http://www.mmuncii.ro. Informatiile detaliate privind 

reglementarile care sunt in vigoare si se refera la conditiile de mediu si protectia mediului, se pot 

obtine de pe siteul: http://www.mmediu.ro. 

Dupa caz, Declaratia se va prezenta si de catre asociati/subcontractant/subcontractanti si/sau tert/terti 

sustinator/sustinatori. 

g) Modelul de contract va fi insusit, semnat pe fiecare pagina. Clauzele contractuale sunt 

obligatorii. Modelul de contract semnat de ofertant va fi atasat propunerii tehnice. 

            Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractului specifice se vor formula in scris sub 

forma de clarificari, inainte de depunerea ofertei sau se vor prezenta in cadrul ofertei sub forma de 

propuneri de amendamente. In cazul in care propunerile formulate la contract sunt in mod evident 

dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva 

situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective, oferta este considerata neconforma. Se va prezenta 

Declaratia de confirmare a acceptării de către ofertant a clauzelor contractuale. 

 

PRECIZARE: 

-Propunerea tehnică va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic și va avea un 

caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită 

de autoritatea contractantă și pe perioada de derulare a contractului . 

- Orice exprimare din Documentația de atribuire care include specificații tehnice care indică o anumită 

origine, sursa, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, 

o licență de fabricație, este însoțită de mențiunea “sau echivalent”. 

- Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica la autoritățile competente exactitatea datelor 

declarate și asumate de operatorul economic. 

-În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale 

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 

prevederile caietului de sarcini. 

- Ofertantul va preciza termenul de livrare pentru produsele ofertate. Nu se acceptă oferte parțiale. Nu 

se acceptă oferte alternative.Propunerea tehnică va respecta modelele din secțiunea FORMULARE. 

- În oferta tehnică ofertantul trebuie să precizeze în mod obligatoriu, modelul, producătorul și 

caracteristicile tehnice pentru produsele ofertate. Oferta tehnica va contine documente justificative 

pentru produsele ofertate (de ex. fise tehnice de la producator din care sa reiasa tipul, modelul, marca si 

caracteristicele tehnice solicitate prin caietul de sarcini) pentru dovedirea calitatii si performantelor. 

Documentele emise în altă limbă decât română vor fi insoțite de traducerea autorizată în limba română.  
 

NOTA: In cazul in care oferta nu respecta cerintele prevazute in documentatia de atribuire, oferta va fi 

considerata neconforma. 

Data ______________             

 Reprezentant imputernicit al Ofertantului  

     (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea 

       si denumirea reprezentantului imputernicit) 

             

 _________________ (semnatura si stampila)  
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OFERTANT 

       (denumirea/numele) 

 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, 

sa furnizam : ,, Achizitie si livrare mese din PVC extrudat de inalta densitate pentru dotarea Pietei 

Centrale”, pentru suma totală de ............................................, (suma în litere şi în cifre, precum şi 

moneda ofertei) platibilă după recepţia produselor, la care se adaugă TVA în valoare de ........................ 

(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în termen de 60 

zile de la semnarea contractului. 

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 contract 

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),  

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic). 
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Anexa la Formularul de oferta 

 

 

 

 

    CENTRALIZATOR DE PRETURI 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

produsului 

Cantitatea 

( U.M.) 

Pretul 

unitar 

Pretul total lei fara 

TVA 

( col 2 x col 3) 

TVA 

  buc Lei Lei Lei 

 

0 1 2 3 4 5 

1  

 

    

2  

 

    

.......  

 

    

 TOTAL     

 

 

 

 

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

                              ( semnătura autorizată) 
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DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE 

OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE 

 

 

Titlul  contractului : : ,, Achizitie si livrare mese din PVC extrudat de inalta densitate pentru 

dotarea Pietei Centrale”, 

Subsemnatul(a)............................................ (nume/ prenume), domiciliat(a) in 

…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ 

Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., 

in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei 

Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului având 

ca obiect : ,, Achizitie si livrare mese din PVC extrudat de inalta densitate pentru dotarea Pietei 

Centrale”, organizată de SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , confirm ca acceptam clauzele 

contractuale asa cum au fost acestea prevazute in cadrul Documentatiei de Atribuire dupa cum urmeaza: 

- Modelul de contractul avand ca obiect: : ,, Achizitie si livrare mese din PVC extrudat de inalta 

densitate pentru dotarea Pietei Centrale” , il prezentam atasat la prezentul formular, initializat 

(semnat) pe fiecare pagina. 

De asemenea, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la Documentatia de atribuire si le 

prezentam atasate la prezentul formular, initializate (semnate) pe fiecare pagina. 

 

 

Data ............................... 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată) 
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ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE 

CETĂȚENILOR 

 

 

 

Subsemnata/ul ………………………………………………………………….., în calitate de 

………………….., al operatorului economic ………………………………………………. 

 prin acest acord îmi exprim în mod expres consimţământul privind prelucrarea  datelor cu 

caracter personal de către SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL , date oferite de către mine, în 

legătură cu efectuarea procedurilor solicitate.  

 Declar că îmi cunosc  drepturile prevăzute în Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de 

punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 

aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date, anexate.  

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  declară că datele colectate nu vor fi transmise către 

un alt operator din țară sau străinătate, decât în condițiile prevăzute de lege. 

  

 

 

 

Data:           Semnătura,  
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Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii: 

Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - A.N.S.P.D.C.P.;  

Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu 

prevederile legale;  

Confidenţialitatea. Persoanele care prelucrează date cu caracter personal au prevăzută în 

contractul de muncă şi în fişa postului, o clauză de confidenţialitate;  

Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia 

prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 

privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679), poate fi efectuată numai 

dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;  

Informarea. Informarea persoanelor se face de către operatorul care prelucrează datele 

personale ale persoanei vizate;  

Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt 

prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum 

şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sau instanţei de judecată, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege și care le-au fost încălcate;  

Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să 

asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.  

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea nr. 190/2018 privind 

măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date): 

Dreptul de acces la date - orice persoană vizată are dreptul de a obţine, la cerere şi în mod 

gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de 

operator; 

 Dreptul de intervenție asupra datelor - orice persoană vizată are dreptul de a solicita, printr-

o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea 

datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; 

 Dreptul de opoziţie - persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere 

întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează 

să facă obiectul unor prelucrări sau să fie dezvăluite unor terţi;  

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei, fără a 

aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere în domeniu; persoana 

în cauză poate cere gratuit, în scris, în orice moment, ca datele sale personale să nu mai fie procesate.  

Dreptul de a face plângere la A.N.S.P.D.C.P. sau de a se adresa justiţiei şi de a merge în 

instanţă și a cere daune pentru încălcarea drepturilor în baza Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind 

măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

 

https://idrept.ro/12045068.htm
https://idrept.ro/12045068.htm
https://idrept.ro/12045068.htm

