FORMULARUL 1
OFERTANTUL
……………………………
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Catre.............................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1.

Examinând invitatia de participare, subsemnaţii …………., reprezentanţi ai
ofertantului………………../(denumirea/numele ofertantului)*, ne oferim, să prestam
“……………………………………….” pentru suma ………………. lei, la care se adaugă
TVA,

2.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam
serviciile în conformitate cu prevederile contractului in 12 luni calendaristice (perioada in
litere si cifre).
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, 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.
Precizam ca nu depunem oferta alternativa.
Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.

3.

4.
5.

Data…….................

………………...(semnătura), în calitate ............... legal autorizat să semnez oferta pentru
şi în numele ………………...................................... (denumirea/numele operatorului economic).
*În cazul asocierilor se va indica componenţa asocierii, folosind modelul de mai jos :
Asocierea

Numele asociaţilor

Calitatea asociatilor
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FORMULARUL 2
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului
economic-peroana juridica], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de
……………… pentru achizitia de .................................. Cod CPV: ..................... la data de
.............. [se insereaza data], organizata de CNTEE Transelectrica SA,
declar pe proprie raspundere ca:
a) mi-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în pâna la data solicitata.................
b) la elaborarea ofertei, am tinut cont de toate obligatiile relevante din domeniile mediului,
social si al relatiilor de munca;
c) nu ma aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară, sau în
încetarea activității;
d) nu am comis nicio abatere profesională gravă, care îmi pune în discuție integritatea;
e) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire care a condus la
distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri
mai puțin severe;
f) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în
cadrul unui contract de achiziții publice, iar aceste încălcări au dus la încetarea
anticipată a respectivului contract, la plata de daune interese sau la alte sancțiuni
comparabile;
g) Societatea noastra nu participa în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de
participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din
capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți
propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de
conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau
subcontractanți propuși;
h) Societatea noastra nu participa în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de
participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al
doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de
conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori
subcontractanți propuși;
i) Societatea noastra nu are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului
de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane
2

care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în
relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante sau al
furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
j) Societatea nostra nu are persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al
doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în
cadrul entității contractante sau al prestatorului de servicii de achiziție implicat în
procedura de atribuire.
Totodata, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru:
a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută la art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
b) infracțiuni de corupție, prevăzute la art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
prevăzute la art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și
sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute la art. 181185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare;
d) acte de terorism prevăzute la art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;
e) spălarea banilor, prevăzută la art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și
sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și
combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau
finanțarea terorismului, prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și
completările ulterioare;
f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările și completările ulterioare;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si
înteleg ca entitatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.
Ofertant,
...............

Data

Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)
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FORMULARUL 3

CERTIFICAT
de participare la procedura de achizitie directa cu oferta independenta

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai
............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică
organizată de ............................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .......................... din
data de ........................,
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate
punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile
în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze
oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în
cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de
participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la
respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor,
nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
...............

Data

Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)
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Operator economic,

FORMULARUL 4

..................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Subsemnatul
……………………………………..........................................................
reprezentant
al
………………………………................................................................…
(denumire operator economic) declar pe propria răspundere că pentru achiziţia: „Servicii
privind deseurile medicale” – cod CPV: 90524000-6, accept toate clauzele contractuale
prezentate în in Proiectul de contract de prestari servicii.

...................................
(semnatura autorizata si stampila)
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