FORMULAR NR. 1
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

DECLARA IE
privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016
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, 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. 18 1 -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.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
CANDIDATUL/OFERTANTUL,
_________________
(ştampila şi semnătura autorizată in original
Data completării ......................

FORMULAR NR. 2
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART.167 DIN LEGEA NR.98/2016
Subsemnatul......................................................................................reprezentant
împuternicit
al
...................................………… (denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ
susţinător al ofertantului, la procedura simplificată pentru atribuirea contractului de lucr ri, organizată de
Universitatea din București, declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art.167
din LEGEA NR.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv;
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice
mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor
obligaţii;
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei
autorităţi administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul
economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în
legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu
poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a
concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 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 au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut 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, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să
obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a
furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii
contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art.292 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal
referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi
în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoarea de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă”

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

CANDIDATUL/OFERTANTUL,
_________________
(ştampila şi semnătura autorizată in original)

FORMULAR NR. 3
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neîncadrarea in prevederile art. 57 - 63
(evitarea conflictului de interese)
Subsemnatul ...................................., reprezentant împuternicit al............................................…………
(denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic), declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute
la

art.57 - 63 din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii Certificat constatator eliberat de Ministerul

Justiţiei-Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) SAU Extras din
Registrul acţionarilor, certificate de administrator, în cazul societăţilor pe acţiuni, din care să rezulte că nu avem
acţionari persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii
comerciale cu persoanele nominalizate în fişa de date a achiziţiei Cap.III.2.1.a), subpunctul 4. Situaţia personală a
candidatului sau ofertantului.
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
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art.292 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal
referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor,
declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă”

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

CANDIDATUL/OFERTANTUL
___________________________
(ştampila şi semnatura autorizată în original)

FORMULAR NR. 4
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARA IE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA
PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA

1. Subsemnatul ........................................... , reprezentant împuternicit al ................................... .......
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin cumparare directa), având ca
obiect .................................. (denumirea lucrării şi codul CPV), la data de ........... (zi/lună/an), organizată de
....................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:
□ în nume propriu;
□ ca asociat în cadrul asociaţiei ........................................................................... ;
□ ca subcontractant al .......................................................................................... .
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar că:
□ nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu datele de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie
publică.
4. De asemenea, 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, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 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)

FORMULAR NR. 5

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

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

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

Cifra de afaceri globală (la 31
dec.)
lei

Cifra de afaceri globală (la 31 dec.)
echivalent valută(se va utiliza cursul mediu
anual leu/valută comunicat de BNR pentru
fiecare an)

FORMULAR NR. 6
CANDIDATUL/OFERTANTUL
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LUCR RI EXECUTATE IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul,............................, reprezentant imputernicit al......................................, (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat (Anexa 1) sunt reale.
Subsemnatul declar 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 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 ................................................ (denumirea si
adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de ......................... (se precizeaza data expirarii perioadei de
valabilitate a ofertei) .

CANDIDATUL/OFERTANTUL,
_________________
(ştampila şi semnătura autorizată in original)

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

ANEXA 1 LA FORMULAR NR. 6

Nr.
crt.

0
1.
2.
…
…

Denumirea
Contractului
+ numărul şi
data
contractului
1

Obiectul
contractului

2

Codul
CPV

3

Denumirea/
numele/
beneficiarului/
clientului +
adresa
4

Calitatea
în
contract*

Preţul
Total al
contrac
tului

5

6

Procent
îndeplinit
de
executant
%
7

Perioada de
derulare**

8

*) 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 preciză data de începere (lună, an) şi data de finalizare (lună, an) a contractului.
CANDIDATUL/OFERTANT
_________________
(ştampila şi semnătura autorizată in original)

FORMULAR NR. 7
CANDIDAT/OFERTANT
_____________________
(denumirea,adresă, tel, fax)
EXPERIENTA SIMILARA*)
1. Denumirea si obiectul contractului: __________________________________.
Numarul si data contractului: ____________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
_
|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
_
|_| contractant asociat
_
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimata in
moneda in care

exprimata
in echivalent

s-a incheiat

euro**)

contractul
a) initiala (la data semnarii contractului):

_________

___________

b) finala (la data finalizarii contractului):

_________

___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
___________________________.
6. Gama de lucrări/servicii executate/prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care
ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:
_______________________________.
Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)
*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract
**) Se va utiliza cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR

FORMULAR NR. 8
CANDIDATUL/OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand caietul de sarcini, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in caietul de sarcini, să executăm „Lucr ri de repara ii curente la acoperişul tip
şarpant al pavilionului A”, pentru suma cumulată de _____________________________lei, la care se adauga taxa pe
valoarea adaugata in valoare de _________________________lei.
(suma in litere si in cifre)
1. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita castigatoare:
- să executăm lucrările prevăzute, în graficul de timp anexat în ________ zile calendaristice de la data emiterii ordinului
de începere a lucrărilor.
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
4. Alaturi de oferta de baza:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar
"alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti
primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrarilor
executate de subcontractanti (dacă este cazul)
2. Garantia de buna executie va
fi constituita sub forma:
in cuantum de:

_________

(% din pretul total ofertat)

_________
_________

3. Perioada de garantie de buna
executie
4. Perioada de mobilizare
(durata de la data primirii ordinului de incepere
a lucrarilor pana la data inceperii executiei)
_________
5. Termenul pentru emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor (de la data
semnării contractului)

(% din pretul total ofertat)

de la data recepţiei la terminarea
lucrărilor
zile calendaristice

_________

zile calendaristice

6. Penalizari pentru intarzieri
la termene intermediare şi
la termenul final de executie

_________

(% din valoarea totală a
contractului)

7. Limita maxima a penalizarilor

_________

(% din valoarea totală a
contractului)

8. Limita minima a asigurarilor

_________

(% din valoare totală a
contractului)

9. Perioada medie de remediere
a defectelor

_________

zile calendaristice

Candidat / Ofertant
………………………………….
(Ştampila şi semnătura autorizată în original)

FORMULAR NR. 9

CANDIDATUL/OFERTANTUL
………………….
(denumirea/numele)

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

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către………………………………………………………………………
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului apărut în SEAP, cu nr …….. din ……….. (ziua/luna/anul) ……………………., privind
cumpararea directa pentru atribuirea contractului de lucrari „Lucrări de reparaţii curente la acoperişul tip şarpantă al
pavilionului A”, noi…………………….(denumirea/numele ofertantului, adresa telefon fax) …………………………. vă
transmitem alăturat următoarele:
1.
2.

Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil cu oferta preliminara conţinând: documentele de calificare, propunerea
tehnica si propunerea financiara.
Imputernicire semnata si stampilata pentru participarea la sedinta de deschidere a ofertelor.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării…………….
Cu stimă,
CANDIDATUL/OFERTANTUL
…………………………
(ştampila şi semnătură autorizată în original)

FORMULAR NR. 10

Model formular - Angajament ter sus in tor financiar – Cifra de afaceri
Ter sus in tor financiar
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară a cifrei de afaceri (global sau în domeniu)
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea contractului de achiziţie
publică), noi ....................... (denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului
susţinător financiar), ne obligăm ca, în situaţia în care contractantul ................ (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) întâmpină dificultăţi de natură financiară, pe parcursul derulării
contractului, să garantăm, necondiţionat şi irevocabil, autorităţii contractante achizitoare susţinerea financiară pentru
îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între
ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în
propunerea financiară.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem
faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu susţinerea cifrei de afaceri care rezultă din
documentul anexat prezentului Angajament.
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 184 din legea
nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim,
îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susţinere financiară acordat
............................................................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completării,
...........................

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

Anexa nr. 1 la FORMULAR NR. 10

Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind sus inerea financiar a cifrei de afaceri
Ter sus in tor financiar
..........................
(denumirea/numele)

DECLARA IE
PRIVIND CIFRA DE AFACERI
Subsemnatul, ............................................... (nume şi prenume), în calitate de împuternicit al
................................................................ (denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la
........................................................ (adresa terţului susţinător financiar), 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 inmatriculare/inregistrare)
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai
jos sunt reale.
Anul

Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.)
lei

Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.)
echivalent euro

1..............
2.............
3..............
Media anuală :
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,
..................................
Nume şi prenume
(semnătură autorizată)

FORMULAR NR. 11

Model formular - Angajament privind sus inerea tehnica – Experien

similar

Ter sus in tor tehnic
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind sus inerea tehnic - experien similar
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..........................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
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 situaţia în care contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului
de operatori economici) întâmpină dificultăţi de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm,
necondiţionat şi irevocabil autorităţii contractante achizitoare, susţinerea 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 achizitor, 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 susţinerea experienţei similare care rezultă din
documentul anexat prezentului Angajament.
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 182 din legea
nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim
îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susţinere tehnică acordat
.............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completării,
...........................

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

Anexa 1 la FORMULAR NR. 11
Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind sus inerea tehnica – Experien

similar

Ter sus in tor tehnic
..........................
(denumirea/numele)
DECLARA IE
PRIVIND EXPERIN A SIMILAR
Subsemnatul, ............................................... (nume şi 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.
*) 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 contractului.
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

1

2

1
2
.....
Operator economic,
..................................
Nume şi prenume
(semnătură autorizată)

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa
3

Calitatea *)

Preţ total
contract

Procent
îndeplinit de
furnizor (%)

Perioada de
derulare a
contractului
**)

4

5

6

8

