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FORMULAR 1
Inregistrata la sediul autoritatii contractante (..................., România)
Nr. .......... / ………………….
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele)
Adresa: …………………………………
Telefon :…………………………………
Fax :……………………………………...
E-mail: ……………………………………
SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI
Catre:

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii,
Dezvoltarii si Inovarii
Adresa: Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1
Telefon:
+4021/307.19.18
Fax:
+4021/307.19.19
Ca urmare a anuntului de participare publicat pe site-ul................................................................ privind
aplicarea procedurii de cerere de oferta pentru atribuirea contractului de servicii de …………………. in
vederea derularii proiectului…………………………….
Subsemnatul …………………………….., reprezentant imputernicit al operatorului economic / asocierii
formate
din
urmatorii
operatori
economici
/
avand
ca
subcontractant
pe
…………………………………………………………….
transmitem alaturat urmatoarele documente care insotesc oferta:
1. Documentul .....................................…..… privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma
stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire;
2. documente calificare (precizate în secţiunea formulare)
3. propunerea tehnica;
4. propunerea financiara.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.
Cu stima,
[Nume ofertant],
(numele, semnatura autorizata si stampila)

Data completarii
[ZZ.LL.AAAA]

IMPUTERNICIRE
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 de …………………………………,
să ne reprezinte la procedura nr. ……………………, organizată de Unitatea Executiva pentru
Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii in calitate de autoritate
contractanta în scopul atribuirii contractului având ca obiect prestarea de servicii de
...............................................,
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
prezenta 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 să angajeze răspunderea subscrisei cu privire
la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin
de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data

Denumirea mandantului……………
S.C ………………………..
reprezentată legal prin ___________________________
(Nume,prenume)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)

DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII
ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
III.
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 anexa nr. 2.
[] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr. 2, 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 anexei nr. 2, precum şi a fişeloradiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)
Exerciţiul financiar de referinţă*2)
Numărul
mediu
anual
de Cifra de afaceri netă
Active totale
salariaţi
(mii lei / mii euro)
(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 …........................

FORMULAR 2
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
1. ....................................................................... (denumirea/numele operator economic) in calitate de
ofertant la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ……………………………… in
vederea derularii in bune conditii a proiectelor finantate prin PODCA, SC....................................
reprezentata prin subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate),
reprezentant imputernicit in calitate de .................................................., declar pe propria raspundere,
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute
la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ca:
a) nu suntem in stare de faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic;
c) ne-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare in …………………….(se va specifica România sau tara in care
sunt stabiliti) pâna la termenul limita de depunere al ofertei;
c^1) in ultimii 2 ani nu ne-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive
imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave
prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) nu am fost condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarâre definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli in materie profesionala;
e) nu prezentam informatii false sau prezentam informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca in ultimii 5 ani, nu am fost condamnati prin hotarârea
definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru
coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
3. 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 privind eligibilitatea noastra, precum si
experienta, competenta si resursele de care dispunem.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante – Unitatea Executiva
pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
5. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume)____________________,
(semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in
numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

FORMULAR 3
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant
imputernicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de
achizitie publica având ca obiect ..................................................in vederea derularii in bune conditii a
proiectelor finantate prin PODCA avand cod CPV......................................., la data de ..............
(zi/luna/an), organizata de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii,
Dezvoltarii si Inovarii, particip si depun oferta:
□ in nume propriu;
□ ca asociat in cadrul asocierii condusa de: numele liderului / noi insine;
□ ca subcontractor;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
2. Confirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma.
3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii
raspund solidar pentru executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa oblige si sa
primeasca instructiuni in numele si pe seama fiecarui membru, este raspunzator in nume propriu si in
numele Asocierii pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile si ca toti membrii asocierii se obliga sa
ramâna in asociere pe intreaga durata a executiei contractului.
4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Sectiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de
interese din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, modificata si completata, si adaugam, in mod special, ca
nu avem nici un potential conflict de interese sau alte relatii asemanatoare cu ceilalti candidati sau alte
parti implicate in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei.
5. Subsemnatul declar ca:
□ nu sunt membru al nici unui grup sau retele de operatori economici;
□ sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
6. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in
prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie
publica sau, in cazul in care vom fi desemnati câstigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie
publica.
7. De asemenea, 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.
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai UEFISCDI, adresa Str.Mendeleev nr.21-25,
Sect.1, Bucuresti cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

FORMULARUL 4

CERTIFICAT
de participare la licitatie cu oferta independenta

I.
Subsemnatul/
Subsemnatii,
...................,
reprezentant/
reprezentanti
legali
al/ai
..........................................................., intreprindere/ asociere care va participa la procedura de achizitie
publica organizata de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii,
Dezvoltarii si Inovarii, in calitate de autoritate contractanta, certific/ certificam prin prezenta ca informatiile
continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/ Certificam prin prezenta, in numele ............................................, urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care
cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze
oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica,
alta decât ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul
aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent,
fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la
respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor,
nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte
de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in
prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
Reprezentant/Reprezentanti legali

Data

FORMULARUL 5
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art.69¹
(evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul
__________________________________,
reprezentant
împuternicit
al
_____________________________________(denumirea și datele de identificare ale operatorului
economic)
a) declar pe propria 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. 69^1din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi
completări ulterioare.
În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de
eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice
străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe
acțiuni, din care să rezulte că nu avem acționari persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la
gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale cu persoanele nominalizate în fișa de date
a achiziției Cap.III.2.1.a), subpunctul 4. Situatia personala 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, făcuta 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
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă»
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE
IN CADRUL INSTITUTIEI

Nume Prenume

Functie

Adrian CURAJ

Director General

Elena TIŢA

Director Economic

Lucia BOICENCO

Manager Financiar

Ecaterina GHITA

Consilier Juridic

Elena Victoria ZAHARIA

Responsabil achizitii

Ecaterina ALEXOAEI

Coordonator achizitii publice proiect

Luciana BRATU

Manager Adjunct Proiect

Anca Iuliana MUSTATA

Expert

Elena POPESCU

Expert

Andreea Cristina ZAHARIA

Expert

Cezar Mihai HAJ

Expert

Operator Economic
.................................
(denumirea/numele)

FORMULARUL 6
Operator Economic
.................................
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALIFICARE
* Notă: Potrivit art. 11 din H.G. nr. 925/2006, pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare
prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o
declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte
cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de
o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a
respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea.
Subsemnatul, .............. reprezentant/împuternicit al .........................(denumirea operatorului economic), în
calitate de:
- ofertant unic (cu oferta individuală)
- ofertant asociat (cu oferta comună)
la procedura de ................. (se menționează procedura) pentru atribuirea acordului-cadru
având ca obiect servicii privind dezvoltarea unui nucleu de platformă informatică pentru instruire în eadministrație, in cadrul proiectului „Pregătirea sistemului naţional de e-Administrație în România” cod
SMIS 32612 cod CPV …………….. organizată de ............ (denumirea autorității contractante), la data
de................ zi/luna/an),
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură că îndeplinesc
criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:
Situația personală
Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Situația economico-financiară
Capacitatea tehnică și/sau profesională
Standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului
(se bifează după caz)
Subsemnatul declar că informațiile furnizate în prezenta declarație precum și Anexa acesteia
sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita,
în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

ANEXA 1 la Formularul 6
Subsemnatul, .............. reprezentant/împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic), în susținerea DECLARAȚIEI menționez succint modul concret de îndeplinire a documentelor*
așa cum au fost solicitate în documentația de atribuire de către autoritatea contractantă:
A
B
C
D
E

Situația personală:....................................
Capacitatea de exercitare a activității profesionale:..................................
Situația economico-financiară:....................................
Capacitatea tehnică și/sau profesională:...................................
Standarde de asigurare a calității:...................................

Înțeleg că în cazul în care primesc din partea autorității contractante o solicitare de a prezenta/completa
certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerințelor de calificare
prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.
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
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.
Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de
reprezentantul sau legal.

FORMULAR 7
FISA DE INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare:
6. Activități CAEN pentru care există autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent
obiectului acordului-cadru)
7. Cifra de afaceri pe ultimul an financiar:
Cifra de afaceri globală

Anul

Valoare
Moneda

Curs de schimb
mediu anual BNR

Echivalent LEI/ALTA
VALUTA

Anul 2010
Anul 2011
Anul 2012
Media anuala
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
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.
Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de
reprezentantul sau legal.
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

FORMULAR 8
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII 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 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 UEFISCDI, cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
......................
(nume si semnatura autorizata)

LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5

Denumirea si
obiectul contractului
1

Cod CPV
2

Pretul total al
contractului in lei ***)
3

Procent indeplinit
de prestator (%)
4

Denumirea/numele
beneficiarului / clientului
5

Perioada de derulare a
contractului**
6

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]
Operator economic,
......................
(nume si semnatura autorizata)
___
*) Ani calendaristici, pana la data limita de depunere a ofertei
**) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie);
contractant asociat; subcontractant.
***) Se vor preciza data de incepere si data de finalizare a contractului.
****) Valoarea în lei a proiectelor se va calcula la cursul mediu comunicat de BNR, pentru anul respectiv

FORMULAR 9
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
EXPERIENTA SIMILARA*

Denumirea si obiectul contractului:
Numarul si data contractului:
Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
Adresa beneficiarului/clientului:
Tara:
Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului (se bifeaza optiunea corespunzatoare) :
[] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
[] contractant asociat
[] subcontractant
Descrierea serviciilor prestate:
Perioada de derulare a contractului :
Valoarea contractului ***:
Moneda contractului
Echivalent EURO

Echivalent LEI

Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara:
……………………………………………………………………………………………………………………
----------------*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate prin atasarea de documente suport,
conform Fisei de date.
**) Valoarea în lei/euro a contractelor se va calcula la cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru anul respectiv
Recomandare din partea beneficiarului / clientului

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]
Operator economic, ,……....………………………..
(nume, semnatura autorizata si stampila)

da □ nu □

FORMULAR 10
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND LISTA ASOCIATILOR SI A SUBCONTRACTORILOR SI PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE ACESTIA
Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), 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
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
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu
activitatea noastra.
Nume entitate legala (asociat
sau subcontractor)

Activitati din
contract

Valoarea
aproximativa

% din valoarea
contractului

Adresa

Acord
asociat/subcontractor cu
specimen semnatura

Liderul asociatiei
Asociat 1
Asociat 2

Subcontractor 1

Se va include in acest tabel o lista a activitatilor si valoarea lor corespunzatoare pentru fiecare asociat si pentru care se propune utilizarea subcontractorilor,
impreuna cu numele si adresele subcontractorilor propusi.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________,
legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele _______
(denumire/nume operator economic)

FORMULAR 11

SCRISOARE DE GARANTIE FINANCIARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Garantia Nr.: <XXXXXXXXXX>
Din data:[ZZ.LL.AAAA]

Catre: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si
Inovarii, Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti
Titlu proiect:
Codul proiectului:

Titlu ….. ..
[Cod SEAP]

Noi, [nume Banca, adresa], semnatarii acestei scrisori de garantie, avand sediul
inregistrat la [adresa sediului social al bancii], ne obligam in mod conditionat / neconditionat si irevocabil
fata de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si
Inovarii, Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti, in calitate de Autoritate Contractanta, sa platim suma
de [X.XXX,XX] Lei, (cifra si in litere), corespunzatoare garantiei pentru participarea (numele si adresa
ofertantului) cu oferta la procedura de atribuire pentru proiectul sus-mentionat.
Plata va fi efectuata in lei, in contul specificat de catre Autoritatea Contractanta, fara obiectiuni de orice
fel, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu
conditia ca in cererea sa Autoritatea Contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este
din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
a) ofertantul [denumirea/numele ofertantului] si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul [denumirea/numele ofertantului] nu a constituit garantia
de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul [denumirea/numele ofertantului] a refuzat sa semneze
contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.
Totodata, daca ofertantul ______________ va contesta rezultatul procedurii comunicat de
Autoritatea Contractanta, iar contestatia va fi respinsa de CNSC, ne obligam sa viramdin garantia de
1
participare in contul Autoritatii Contractante suma calculata in temeiul art.278 din OUG 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Prezenta garantie este valabila pana la data de [ZZ.LL.AAAA].
Parafata de BANCA _______________ in ziua _______ luna ______ anul_________
(semnatura autorizata, nume, prenume, functie)

FORMULAR 12
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si
Inovarii,
Adresa: Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti
Telefon: +04021.307.19.18
Fax:
+04021.307.19.19
Doamnelor/Domnilor,
1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
__________________________________________, ne oferim ca, in
(denumirea/numele ofertantului)
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam
serviciile
de
.......................................
in
vederea
derularii
in
bune
conditii
a
proiectului……………………………………, cod CPV ........................................................, pentru suma de
[X.XXX,XX] LEI, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de [X.XXX,XX] LEI,.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita câstigatoare, sa prestam serviciile
ofertate.
3.
Ne
angajam
sa
mentinem
aceasta
oferta
valabila
pentru
o
durata
de______________________zile, respectiv pâna la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pâna la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câstigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind câstigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
6. 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)
7. 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
(nume si semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR 13
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARA DETALIATA

Cantitate
Servicii
Total nr. cazari interne

627

Total nr. cazari externe

60

Pret Unitar
Mediu

TOTAL SERVICIU CAZARE
Total transport + transferuri intern
Total transport + transferuri experti
straini
Total transferuri aeroport si evenimente
teritoriu
TOTAL SERVICIU TRANSPORT
Servicii de secretariat, garderoba,
parcare, chirie sali + chirie logistica
necesara, servicii de
instalare/dezinstalare materiale de
informare (bannere, roll-up-uri, afise),
Pauze de lucru (Numar de persoane
pentru care se asigura pauze de lucru)
Servicii de translatie
TOTAL SERVICIU ORGANIZARE
EVENIMENT

56
137
192

64

1654
64

TOTAL GENERAL FARA TVA
TVA
TOTAL GENERAL CU TVA

VALOAREA TOTALA ESTIMATA NU POATE FI DEPASITA

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]
Operator economic,……....………………………..
(nume, semnatura autorizata si stampila)

Valoare total
estimativa
fara TVA

Valoare
totala cu
TVA

FORMULAR 14
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

METODOLOGIE DE PRESTARE A SERVICIILOR
(model propunere tehnică)
(a se completa de către ofertant)
1. Analiza Caietului de Sarcini
1.1. Analiza obiectivelor, activităţilor, rezultatelor aşteptate precum şi a sarcinilor
Prestatorului, în conformitate cu Caietul de Sarcini;
(Analizați Caietul de Sarcini din perspectiva obiectivelor, activităţilor, rezultatelor aşteptate precum şi
a sarcinilor Prestatorului)
1.2. Concluzii privind îndeplinirea obiectivelor contractului şi atingerea rezultatelor aşteptate
(Argumentați aspecte cheie care contribuie la indeplinirea obiectivelor contractului și atingerea
rezultatelor ; observații/comentarii asupra Caietului de Sarcini)
1.3. Premise şi riscuri;
(Analiza premiselor și riscurilor prezentate in Caietul de sarcini și prezentarea argumentată a celor
identificate de Ofertant)
2. Strategia de implementare a contractului
2.1. Abordarea strategică;
(Descrierea abordării strategice propuse, inclusiv descrierea parteneriatului/asocierii, dacă este cazul)
2.2. Organizare și metodologie de lucru;
(Descrierea metodologiei de lucru, cu detalierea activităților propuse și a responsabilitatilor experților
cheie, identificarea profilelor și a responsabilităților non-cheie etc)
2.3. Asigurarea calității;
(Descrieți modalitatea de asigurare a calității serviciilor prestate/sistemul de management al calității și
managementul riscurilor)
2.4. Organizare administrativă
(Descrieți managementul contractului; inputurile Beneficiarului și Prestatorului, activităţile de suport
(backstopping), comunicarea cu Beneficiarul, transmiterea și aprobarea rapaortelor etc).
3. Planificarea (Planul de acțiune)
3.1. Planificarea activităților
(Încadrarea în timp, succesiunea şi durata activităţilor)
3.2. Planificarea resurselor umane

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]
Operator economic,……....………………………..

(nume, semnatura autorizata si stampila)

FORMULAR 15
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND SANATATEA SI PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. (nume si prenume), reprezentant al ……………………….. (denumirea
ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii
contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a
muncii, care sunt in vigoare in România.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor
obligatii.

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]
Operator economic,……....………………………..
(nume, semnatura autorizata si stampila)

