Capitolul III – FORMULARE
Formular nr.
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1
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2
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3
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4
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5

Certificat de participare cu oferta independenta

6
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+ anexa
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8
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+ anexa
10
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11

Declaratie de disponibilitate

12

Declaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de munca si
protectia muncii

13

Declaratie privind subcontractantii

+ anexa
14

Declaratie privind informaţiile despre asociati si specializarea acestora

15

Acord de asociere ( model)

16

Formular de oferta

17

Declaratie privind Incadrarea in conditiile IMM

18

GRAFIC DE EXECUTIE CONTRACT

19

Scrisoare de garantie bancara- garantie de buna executie(model)

20

Contestatie

Formular nr. 1
OPERATOR ECONOMIC
______________________

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr....................../.....................

Nr..............din....................

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre,
_________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a Anuntului /invitatiei nr. ___ din __________ privind procedura simplificata pentru
atribuirea contractului de servicii: Servicii de proiectare - elaborare PTh+DDE+DTAC+Documentatii
obtinere acorduri, avize,
in cadrul proiectului
“RESTAURAREA CONSERVAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL LA MANASTIREA BOGDANA”
noi __________________ (denumire ofertant )va transmitem alaturat urmatoarele:
Coletul sigilat si marcat vizibil , continand, in original si o copie:
a) oferta;
b) documente care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii. _ _/ _ _/_______

Operator economic,

Formular nr. 2

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa
......................................................................................................,
cu
sediul
în
.................................................................................................................,
înmatriculată
la
Registrul
Comerţului sub nr. ............................, CUI ............................., atribut fiscal ........., reprezentată legal prin
....................................
în calitate de ............................, împuternicim prin prezenta pe
....................................., domiciliat în ....................................................................................., identificat cu
B.I./C.I. seria ..........., nr. ....................., CNP ......................................, eliberat de ..............................., la data
de ........................, având funcţia ............................., să ne reprezinte la procedura simplificata pentru
atribuirea contractului de servicii: Servicii de proiectare - elaborare PTh+DDE+DTAC+Documentatii
obtinere acorduri, avize,
in cadrul proiectului
“RESTAURAREA CONSERVAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL LA MANASTIREA BOGDANA”
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la
procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul
şi/sau în urma desfăşurării procedurii;
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării
procedurii;
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu
privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.
Data
_ _/ _ _/_______

Denumirea mandantului
S.C. .........................................................
reprezentată legal prin
(Nume, prenume)
(Funcţie)

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular nr. 3

OPERATOR ECONOMIC
__________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul ___________________________, reprezentant legal/ imputernicit al
______________________________________________________________________________
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de
fals in acte publice, ca in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante
judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizati criminale, pentru coruptie, frauda si/sau
spalare de bani.
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 orice
documente doveditoare de care dispunem.
Data completarii _ _/ _ _/_______

Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)

Formular nr. 4

OPERATOR ECONOMIC
________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a)________________ reprezentant legal/ imputernicit al __________________ (denumirea,
numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura simplificata pentru atribuirea
contractului de servicii: Servicii de proiectare - elaborare PTh+DDE+DTAC+Documentatii obtinere
acorduri, avize, in cadrul proiectului “RESTAURAREA CONSERVAREA PATRIMONIULUI
CULTURAL LA MANASTIREA BOGDANA”, la data de __________ (zi/luna/an), organizată de
MANASTIREA BOGDANA (denumirea autorităţii contractante) declar pe proprie răspundere că:
a) Nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronuntate de judecătorul-sindic;
b) 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 este stabilit ;
c) In ultimii 2 ani mi-am indeplinit toate obligatiile contractuale si nu sunt in situatia ca din motive
imputabile noua in cauza, sa fi produs fapte sau este de natura sa produca grave prejudicii
beneficiarilor contractelor respective, indiferent de natura finantarii acestor contracte;
d) Nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională.
e) Nu prezint informatii false si ca prezint informatiile solicitate de catre achizitor.
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 orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completarii _ _/ _ _/_______

Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)

Formular nr. 6

OPERATOR ECONOMIC
_______________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situaţii de natură să determine apariţia unui conflictul de interese asa cum
este definit la art. 14 si 15 din OUG nr. 66/2011
1. Subsemnatul(a) ______________________________________________ (numele complet),
reprezentant legal al _________________________________ (denumirea operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice că în cadrul procedurii
simplificate pentru atribuirea contractului de servicii:
Servicii de proiectare - elaborare PTh
+DDE+DTAC+Documentatii obtinere acorduri, avize, in cadrul proiectului “RESTAURAREA
CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA MANASTIREA BOGDANA”, având ca
beneficiar MANASTIREA BOGDANA, nu ne aflăm în situaţiile de natură să determine apariţia unui
conflict de interese, şi anume:
- Nu există legături între structurile de conducere ale MANASTIRII BOGDANA şi
_____________________________ (denumirea operatorului economic).
- Nu există legături între membrii comisiei de evaluare şi _____________________________
(denumirea operatorului economic).
- Nu ne aflăm în situația în care un acționar majoritar al nostru deține un pachet majoritar la o altă
firmă participantă la prezenta achiziție.
2. Subsemnatul, declar că voi informa de îndată reprezentantul legal al MANASTIRII BOGDANA în cazul
în care voi constata că există legături de natură să determine apariţia unui conflict de interese între membrii
comisiei de evaluare și societatea/asocierea pe care o reprezint și voi lua măsuri pentru înlăturarea situației
respective.
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat achizitorul daca vor interveni modificări în prezenta declarație
la orice punct în perioada atribuirii contractului de achiziţie sau, în cazul în care vom fi desemnaţi
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie.
4. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și
documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declarație.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informații reprezentanților autorizați ai MANASTIRII BOGDANA, cu sediul: Mun. RADAUTI,
Strada Bogdan Voda, nr.6, Judetul Suceava, Cod postal: 725400, cu privire la orice aspect tehnic și financiar
în legatură cu activitatea noastră.

Data completarii _ _/ _ _/_______

Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)

Anexa la Formular nr. 6

Lista persoanelor cu functie de decizie ACHIZITOR:
Reprezentanții legali ai achizitorului:
■ Pimen Suceveanul -in calitate de Ahiepiscop al Sucevei si Radautilor
■ Dragomir Ioan, imputernicit conform Imputernicire nr. 1135 din 21.04.2016

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul achizitorului în ceea ce priveşte organizarea, derularea,
finalizarea și atribuirea procedurii de atribuire
Comisia de evaluare:
■ Dragomir Ioan – presedinte ( cu drept de vot)
■ Pojoga Bogdan - membru
■ Lichi Ioan - membru

Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)

Formular nr. 7

OPERATOR ECONOMIC
______________________
(denumirea/numele)
INFORMATII 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)
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:
i._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
ii._______________________________________________________

7. Principala piaţă a afacerilor :
8. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
( lei RON)

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(echivalent euro)*

1. 2013
2. 2014
3. 2015
Media anuala:
* Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în EURO se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca
Naţională a României pentru anii indicaţi, astfel:
Anul 2013 – curs 4,4847 RON
Anul 2014 – curs 4,4821 RON
Anul 2015 – curs 4,5245 RON

Data completarii _ _/ _ _/_______

Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)

Formular nr. 8

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …............................... (denumirea/numele şi sediul/adresa
operatorului economic), 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 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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai MANASTIRII BOGDANA, cu sediul: Mun. RADAUTI,
Strada Bogdan Voda, nr.6, Judetul Suceava, Cod postal: 725400, cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completarii _ _/ _ _/_______

Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)

Anexa la Formular nr. 8

LISTA
principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani

Nr.
crt

Obiectul
contractului

1

Denumirea
beneficiarului
Date de
contact
2

Calitatea
prestatorului
*)

Pretul total
al
contractului

Procent
executat
%

Perioada
de derulare
**)

3

4

5

6

1.
2.
......

Data completarii _ _/ _ _/_______

Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)

*) 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 de execuţie lucrări.

Formularul nr.10

Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind asigurarea cu personal responsabil direct de îndeplinirea contractului de servicii
CONDUCEREA GENERALA
Nr.crt.
1
2
3

Numele si prenumele

Studii

Functia

CONDUCEREA PROPUSA PENTRU EXECUTIA LUCRARII:
Nr.crt.

Functia

0
1
2
3
4
5
......

1

Numele si prenumele
Studii de specialitate

Vechimea in
speciatilate
(ani)
3

2

Numărul de servicii
similare la prestarea
cărora a participat
4

PERSONAL DE EXECUTIE:
Nr.crt.

0
1
2

Explicatii

1
Personal calificat (atestat)
Personal necalificat

Numar

2

Vechimea medie
in speciatilate
(ani)
3

Data completarii _ _/ _ _/_______

Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)

Formularul nr.11

Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură a ofertantului
_____________________________________________, şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice următoarele:
Sunt de acord să particip în procedura de achiziţie pentru atribuirea contractului de servicii: Servicii de
proiectare - elaborare PTh +DDE+DTAC+Documentatii obtinere acorduri, avize,
in cadrul
proiectului:
“RESTAURAREA CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA
MANASTIREA BOGDANA”

Declar că sunt dispus şi doresc să lucrez, în eventualitatea că oferta este câştigătoare, pe perioada de
implicare efectiva in cadrul contractului.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
achizitorul 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.

Numele si prenumele
Semnatura
Data

Data completarii _ _/ _ _/_______

Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)

Formularul nr.12
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii

Subsemnatul _________________________________________ (nume, prenume, funcţie),
reprezentant legal al ____________________________________(denumirea şi sediul ofertantului),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că vor fi respectate
condiţiile de muncă şi protecţia muncii în cadrul derulării contractului: Servicii de proiectare - elaborare
PTh+DDE+DTAC+Documentatii obtinere acorduri, avize, in cadrul proiectului “RESTAURAREA
CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA MANASTIREA BOGDANA”

Data completarii _ _/ _ _/_______

Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)

Formular nr. 13
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE
DE SUBCONTRACTANTI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
______________________________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.

2. 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, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului MANASTIRII BOGDANA, cu sediul: Mun.
RADAUTI, Strada Bogdan Voda, nr.6, Judetul Suceava, Cod postal: 725400, cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in legătura cu activitatea noastră.

4. Prezenta declaraţie este valabila până la data de _____________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii _ _/ _ _/_______
Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)

Anexă la Formular nr.13

Denumire
subcontractant
/ adresa / CUI

Specializare
subcontractant

Partea din
contract ce
urmeaza a fi
prestata de
catre
subcontractant

Procentul din
valoarea
contractului
reprezentat de
serviciile ce
urmează
a fi
subcontractate

Acordul
subcontractantului
cu următoarele
date:
numele
reprezentantului
legal, semnătura
acestuia şi
ştampila societăţii
subcontractante

Data completarii _ _/ _ _/_______

Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)

FORMULAR NR. 14

OPERATOR ECONOMIC
_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind informaţiile despre asociati si specializarea acestora

Subsemnatul, reprezentant al ______________________________________________
(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţia de servicii:
Servicii de proiectare - elaborare PTh+DDE+DTAC+Documentatii obtinere acorduri, avize,
in
cadrul proiectului
“RESTAURAREA CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA
MANASTIREA BOGDANA” şi ţinând cont de prevederile legislaţiei penale aplicate faptei de fals în
declaraţii, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Denumire asociat/CUI

Date de contact (adresa, persoana de
contact, tel, fax) si Obiect de
activitate

Partea/ părţile din contract
care urmează a fi executate de
asociat

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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, alte perosoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului MANSTIREA BOGDANA, cu privire la
orice aspect în măsură să dovedească veridicitatea datelor de mai sus

Data completării ____________
Operator economic, LIDER DE ASOCIERE
………………………….
(semnatura autorizată )

Formular nr. 15
ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Art. 1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată legal prin................................, în calitate de......ASOCIAT
....
(denumire operator economic, sediu, telefon, CUI, J)
şi
_____________________ , reprezentată legal prin..............................., în calitate de........
ASOCIAT
(denumire operator economic, sediu, telefon, CUI, J)
Au convenit încheierea prezentului acord de asociere cu respectarea următoarelor clauze:
Art. 2. Obiectul asocierii
Părţile convin să întemeieze o asociere, fără personalitate juridică, pentru realizarea contractului de achiziţie
de ................................... (denumirea contractului )
Art. 3. Durata asocierii
Prezenta asociere este încheiată pe o perioadă determinată, acesta producându-şi efectele pe perioada
atribuirii contractului de achiziţie şi a desfăşurării integrale a contractului de achiziţie.
Art. 4. Condiţiile asocierii
4.1. Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 2. Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun
următoarele activităţi:
a) participarea la atribuirea contractului de achiziţie organizată de ....................................
pentru atribuirea contractului de achiziţie ......................................................(obiectul contractului)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie în cazul semnării acestuia de către Asociere.
c) alte activitaţi ce se vor realiza în comun: ____________________________________________
___________________________________ .
4.2. Contribuţia (financiară/tehnică/profesională) a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de
achiziţie este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
4.3. Repartizarea beneficiilor şi a pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
Art. 5. Administrarea Asocierii
a) Părţile, prin prezenta asociere împuternicesc şi desemnează societatea _________ ca lider de
Asociere, poziţie care implică faptul că toate comunicările dintre achizitor şi membrii Asocierii cu privire la
atribuirea contractului, inclusiv dreptul de a reprezenta asocierea, de a întocmi oferta comună, de a semna şi
depune oferta în numele şi pentru Asociere) se vor face cu _____, în calitate de lider de asociere
b) Se împuterniceşte societatea ________(poate fi tot liderul)______ pentru semnarea contractului
de achiziţie în numele şi pentru Asocierea constituită prin prezentul acord, dacă va fi cazul.
c) În cazul în care Asocierea va semna contractul de achiziție, plăţile se vor face în contul indicat de către
liderul asocierii.
Art. 6. Răspunderea părţilor asociate
a) Asociaţii sunt responsabili solidar şi nelimitat faţă de Achizitor de executarea integrală a contractului de
achiziţie, la termen şi conform obligaţiilor asumate prin acesta. Achizitorul se poate întoarce împotriva
oricărei părţi asociate pentru repararea totală a daunelor produse prin executarea necorespunzătoare sau
neexecutarea contractului de achiziţie.
b) Ambele părţi se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc asupra derulării acestei asocieri.
c) Nicio parte nu poate modifica unilateral prezenta asociere. Modificarea poate interveni numai prin
acordul de voinţă exprimat printr-un act adiţional semnat de către părţi. Nicio modificare nu poate fi făcută

în defavoarea Achizitorului sau care să aibă sau să implice efecte negative asupra implementării contractului
de achiziţie.
d) Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin această
asociere, partea în culpă va plăti daune pentru prejudiciile cauzate celeilalte părţi.
Art. 7. Comunicarea între părţi
a) Notificările şi comunicările între părţi trebuie să fie făcute în scris şi ele trebuie să fie considerate
valabile dacă transmisia şi recepţia pot fi dovedite (prin fax, scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, e–mail, etc.)
b) Părţile convin ca orice comunicare sau notificare să fie făcută la următoarele adrese sau numere de fax:
- societatea _____________, adresa ___________________, fax _____________________
- societatea _____________, adresa ___________________, fax _____________________
Art. 8. Încetarea acordului de asociere
Prezenta asociere încetează ca efect secundar al încetării contractului de achiziţie.
Art. 9. Alte clauze:____________considerate necesare de părţi:
________________________________ .
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi un exemplar
pentru dosarul de achiziţie ţinut de Achizitor, astăzi............................(data semnării lui)

ASOCIAT 1
denumirea acestuia
___________________
Numele şi semnătura reprezentantului legal_____________
ştampilă
ASOCIAT 2,
denumirea acestuia
___________________
Numele şi semnătura reprezentantului legal_____________
ştampilă

Formular nr. 16
OPERATOR ECONOMIC
________________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către:
MANASTIREA BOGDANA
Mun. RADAUTI, Strada Bogdan Voda, nr.6, Judetul Suceava, Cod postal: 725400

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul(a), reprezentant(ă) a(l) ofertantului
…………………………… (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm contractul
Servicii de proiectare - elaborare PTh+DDE+DTAC+Documentatii obtinere acorduri, avize,
in
cadrul proiectului
“RESTAURAREA CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA
MANASTIREA BOGDANA”, pentru suma de ……………… LEI (suma în litere şi în cifre) fără

TVA, plătibilă în una sau mai multe tranşe, reprezentând echivalentul a ……………Euro (suma în
litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ………………….
(suma în litere şi în cifre).
Se va lua în calcul valoarea Euro, 1 euro= 4,4300 lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai
curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul fizic
şi valoric de execuţie a lucrării anexat. Durata de executie lucrari este de ........luni calendaristice.
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 – atenţie la perioada de
valabilitate solicitată pentru ofertă: 90 zile de la data deschiderii ofertelor), şi ea va rămâne obligatorie
pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
□ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în
mod clar "alternativă";
□ nu depunem ofertă alternativă.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o
puteţi primi.
Data ……………/…………/………………….

……………………………………….(numele şi prenumele), în calitate de ……………………….(funcţia),
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ……………………………… (denumirea/numele
ofertantului)
………………………..(semnătura)

Formular nr. 17
DECLARATIE
Privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii
I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii ......................
Adresa sediului social ...........................
Cod unic de înregistrare .......................
Numele şi funcţia ................................ (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau
echivalent)
II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
|_| Întreprindere autonomă - în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără datele de la cap. II.
|_| Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform cap. II, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
|_| Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform
cap. II, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
III.Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1
Exerciţiul financiarele referinţă2 31.12.2015
Cifra de afaceri anuală netă
Numărul mediu anual de salariaţi
(mii lei/mii euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care
determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică,
mijlocie sau mare).
|_| Nu
|_| Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)
Semnătura ........................ (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
Data întocmirii ..........................
Semnătura ................................
Stampila

1

Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
2
Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt
cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari
sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi,
cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere

FORMULAR nr.18

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
GRAFIC DE EXECUTIE CONTRACT
Servicii de proiectare - elaborare PTh +DDE+ DTAC + Documentatie obtinere acorduri si avize ,
in cadrul proiectului
“RESTAURAREA
CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA MANASTIREA BOGDANA”, cod CPV 7132200-1 – servicii de proiectare tehnica pentru

constructia de lucrari publice

Nr.
Crt

ACTIVITATEA/FAZA

ZILE
1

1
2
3
4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Elaborare proiect tehnic

Elaborare DDE
Elaborare DTAC
Doc. acorduri si avize
TOTAL

OPERATOR ECONOMIC,
.............................
(semnatura autorizata)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

FORMULAR nr.19

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARA DE BUNA EXECUŢIE

Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante şi adresa completa)
Cu
privire
la
contractul
___________________________________________________,

de

achizitie

publica

(denumirea contractului)
incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, şi __________________, in calitate de
achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de
_____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la
prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel
cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul
mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei
sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine
acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.
Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

Formular pentru persoane juridice

Formular nr. 20

Antet/contestator
…………………

CONTESTAŢIE

Subscrisa …………………………………., cu sediul în …………………………………………,
cod unic de înregistrare …………….., reprezentată legal prin …..………………………………………….,
în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de …………...…………………..,
organizată de achizitor ………………………………………………………………, având sediul
în……………,

contest decizia autorităţii contractante …………………………, pe care o consider nelegală.

Motivele care stau la baza contestaţiei sunt:
-

în fapt ……………………………………………………………………………..

-

în drept …………………………………………………………………………..

În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Reprezentant legal (nume/prenume în clar)

………………………………………………….

(semnătura autorizată)

