Ofertantul

Inregistrat la sediul autoritatii contractante

____________

nr ______/___ ___ _____ (denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre _____________________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului
__________________________________________________________________
(denumirea contractului de achizitie publica)
noi _______________________________________________ va transmitem alaturat
urmatoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1.Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de __copii :
a). oferta;
b). documente care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii __.__.2016
Cu stima,
Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
_______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din
Ordonanţa de urgenţa 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, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
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 dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________
.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei)

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

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a) __________________________________________ [se insereaza
numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant la procedura de
_____________________________ [ se menţionează procedura] pentru achizitia de
_____________________________________________________ [se inserează, după
caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de ___________
[se
inserează
data],
organizată
de
_____________________________________________________________
[se
inserează numele autorităţii contractante],
declar pe proprie răspundere că:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorulsindic;
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care
sunt stabilit pana la data solicitată;
c^1) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs
grave prejudicii beneficiarilor;
a) 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.
b) nu prezint informaţii false şi prezint informaţiile solicitate de către
autoritatea contractanta, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situatiile prevăzute la art. 691
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare

Obiectul contractului: ...........................................................… (se va completa cu
denumirea obiectivului)
Subsemnatul ___________________, reprezentant legal al ___________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedură si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, că nu
ne aflăm in situatia prevazută la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
Ofertantul
_____________________ nu are drept membri in cadrul consiliului de
administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau nu are actionari ori asociati persoane
care sunt sot/sotie, rudă sau afin pană la gradul al patrulea inclusiv ori care se află in relatii
comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritătii
contractante cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire,astfel:
Presedinte CJ Arges: Tecau Grigore Florin;
Vicepresedinti: Polexe Constantin; Marasoiu Dorin;
Secretar judet: Voica Ionel;
Consilieri Judeteni: Bica Danut, Bratu Ion Gabriel, Banica
Gheorghe, Clipici Marian, Diaconescu Nicolae Nicusor, Dobrea Maria, Dumitrache Radu,
Enache Valentin- Viorel, Fulga Marian, Fratica
Iulian, Glisca Ion, Iacsa Aurel, Jinga Valerian, Lazar Ion - Cornel, Manu Constantin Dan,
Mihailescu Vasile, Moise Dumitru, Nicolaescu
Marius - Florinel, Postelnicescu Marius - Dorel, Prunaru Iulian, Sandu Elena, Serban Constantin,
Sirbu Gheorghe, Soare Florinel - Leonard,
Sofianu Narcis Ionut, Stefan Adrian, Szakacs Mihai, Tica Manuel, Vasilescu Mihail, Velcea
Nicolae, Vladau Daniel, Voicu Vasile Dorin;
Aparat propriu CJ Arges: Ciobanu Simona Alisa, Ivascu Sorin, Stoicea Alin Mihail, Mocanu
Eugenia Carmen, Stan Elena, Stoica Iulia Marilena, Stoenescu Roxana Mariana, Tache Cosmina
Andreea, Turcanu Sorin, Radulescu Eliza Mihaela, Dumitru
Nicusor, Gadoiu Madalina, Gheorghe Aurelian, Ungureanu Aurel Romus, Predescu Catalina
Adriana, Vasilca Valeria.
Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
De asemenea, declar ca voi informa cu promptitudine autoritatea contractanta, daca vor
interveni modificari cu privire la continutul prezentei declaratii, pe parcursul derularii procedurii
de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi declarati castigatori, pe
parcursul derularii contractului de achizitie publica.

Totodata declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 292 din Codul Penal, referitor
la „Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei
alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta
serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoarede la 3 luni la 2 ani sau
cu amenda”.
Data completării ......................
Operator economic,

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului),
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată, să prestăm _______________________ (denumirea serviciilor), pentru suma de
__________________________________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei),
plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
_______________________________________________ (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem
prestarea serviciilor cât mai curând posibil.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile,
(durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/ luna/ anul), şi
ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. 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.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
altă ofertă pe care o puteţi primi.
Data _______/_______/_________
__________________________, (semnătură), în calitate de ___________________,
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ___________________________
(denumirea/numele operatorului economic)

