
Modele de formulare

A SOCIALA CĂLĂRAŞIDIRECŢIA DE ASISTEN



(semnătura autorizată)

Operator economic,

7 noiembrie 1995.
>e asemenea, declar pe propria răspundere, s
fals în acte publice, că nici un membru al crganului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
sau cu putere de reprezentare, de decizie siu de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii aşa
acesta definit la art. 164, alin (I) din Legea 98/2016.

iubsemnatul declar că informaţiile furnizate suni complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente

re de care dispunem.
teleg că în cazul în care această declaraţie nu ste copformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
or legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

ub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate

ind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene

espunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul

faptei d<
societăţi
cum este

autoritar
dovedito

prevede

din1

şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile co
operator economic a fost condamnat;

g)  fraţidă, în sensul articolului 1 din Convenţia priv

m^dificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările
şi ^ompletările ulterioare, sau de dispoziţiile co -espunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul

op^rator economic a fost condamnat;
traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, p evăzute de aii 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările

are, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
fost condamnat;

37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea
srioare^ sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale
a fost condamnat;
nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,
evenirc şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu

c)infracţiuni împotriva intereselor financiare a
78/2000, cu modificările şi completările ulteri
stşului în care respectivul operator economic a

d)aeje de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art.
terbrismului, cu modificările şi completările uit

a statului în care respectivul operator economic
e)spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea

pr^cum şi pentru instituirea unor măsuri de p

c^re respectivul operator economic a fost condamnat;!
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările

ul^erioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru
pr^venirea, descoperirea şi sancţionarea faptei >r de corupţie^ cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei p^nale ^ statului în care respectivul operator economic a fost
cofidamnat;|

Uniunii Europene, prevăzute de art.  18'-185din Legea nr.

terea uneia dintre următoarele infracţiuni:
•evăzută de arţ. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
le dispoziţiileicorespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în

definit^vă a unei instanţe judecătoreşti, pentru corni
a)  c^nstituirea unui grup infracţional organizat, p

cil modificările şi completările ulterioare, sau

Legeai 98/2016 privind atribuirea contractelor de tchiziţie publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre

,   reprezentant   împuternicit    al
(denumirea/numele ^i sediul/adresa operatorului economic) în

(candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
eclar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art 164 din

J
;de.

'aiului/'ofertantului_
calitai
candio
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în

Subsemnatul

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNC ADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

urnirea/numele)

ATOR ECONOMIC

(de

OPEF



(semnătura autorizată)

în cazul în care această declaraţie nu este ^onforrfiă cu r^alitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
penale privind falsul în declaraţii.

I
Operator economic,

înţeleg c^
legislaţiei

încăl^ări au dus la încetarea anticipată a rest
comparabile;

h) nu nej facem vinovaţi de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante
în scppul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, am
prezeptat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele justificative solicitate;

i) nu arrj încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem informaţii
confi^enţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din
neglij^nţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante
privinjd excluderea din procedura de atribuire a unui Operatof economic, selectarea acestuia sau atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complet^ şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractaptă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de
care disp^nem.

contract, plata de daune-interese sau alte sancţiunictivulu

b)nu nt aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în Supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c)nu aifn comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate

dempnstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum iar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a
unei autorităţi administrative;

d)nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduh' care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură
cu pijocedura în cauză;I      j

e)nu n^ aflăm într-o situaţie de conflict de interese n cadrdl sau îrţ legătură cu procedura în cauză;
1) nu an participat anterioar la pregătirea proceduri de atribuire Ceea ce a condus la o distorsionare a concurenţei;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de achiziţii

publi^e, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste

;aţn;

propriei răspundere că:

1.Nu ne-am încălcat obligaţiile privind platla impozitelorj taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
ponsolidat aşa cum aceste obligaţii sunt definite de art. 165^ alin. (l)şi art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016.

2.|Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prtfvăzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016, respectiv:
a) nu ^m încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin

oric^ mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor

,   reprezentant   împuternicit    al
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) în

(cpndidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
laprocedurade

pentruachiziţiade
cpd CPV , la data de

(denumirea autorităţii contractante), declar peorganizată de

calitate
candidatului/ofertantului

de

Subsemnatul

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ŞI 167 DIN LEGEA 98/2016

(denumirea/numele)

OPERATOR ECONOMIC



(semnătura autorizată)

Operator economic,

având îji vedere şi prevederile art, 61 din Legea nr,

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sufit complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopujj verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.

înţeleg că în cazul în care această decla^^ţie nu• este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în deda aţii.

oi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
cursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
gători.i pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică,
98/2016.

sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştpublică
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe pa:

finalizarea procedurii de atribuire este: Stanca Claudia - Directorexecutiv DAS, Sirbu Valentina - Director
execut ve adjunct DAS, Varza lonelia Valentina — < onsilieir juridip DAS, Sotropa Viorica-consilier DAS, Tudor
Măria • consilier DAS, Uzum Rodica - consilier DAS, Led Mariana - Sef serviciu Cresa, Toneanu Mihai Adrian -
Sef serviciu Cantina de ajutor social, Iosif Virgil-D iniei -consili^r DAS, Ion Mircea - consilier DAS, Tudor
Mariarja - consilier juridic DAS.l|
Subsenjmatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contra^tantă are dreptul de a solicita, în scopul ver ficării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare
de care dispun.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu est|e conformă cij realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislaţ^ei penale privind falsul în declaraţii.
2. Subsemnatuldeclar că

:oritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi

a fi ex^lusă dim procedură.declar că societatea noastră nu se află în situaţia de

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în au

prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele ce deţin
funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire,

reprezentant    împuternicit    al
, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) în

|_(candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
|Jlaprocedurade

, ^eclar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând
j

calitat
candidatului/ofertantului'_

ede

Subsemnatul

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 Şl 60 DIN LEGEA 98/2016

urnirea/numele)(de

OPERATOR ECONOMIC



fost publicat în documentaţia de atribuire.

ura autorizata)

....,  |a data  de  ,  organizata  de

indeplini toate sarcinile cu stricta respectare a condiţiilor

.(denumirea ofertantului), declar ca, in

(Semne

mpletarii:...

economic

Data ce

Operat

contraC ului, insusindu-ne conţinutul acestuia, asa cum
ne vorr

ca  obiect.
care vom fi declaraţi câştigători in cadr jI procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica

alSubsemnatul, reprezentant Împuternicit
cazul i
având

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE
A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Formularul nr. 2
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele ofertantului)



(nume, prenume şi semnătură),

în calitate delegal aujorizat să semnez oferta pentru şi în numele

coma transmisă de dumneavoastră, prin c^re ofefta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor
constcontract angajant între noi.

Data

ie publică aceasta ofertă, împreună cu

prevederile din documentaţia de atribuire.

achizi
6. Până a încheierea şi semnarea contractului de

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sjint pre^entate într-un formular de ofertă separat, marcat

în mod dar „alternativă'V'altă ofertă".
|_| nu depunem ofertă alternativă.

constituim garanţia de bună execuţie în conform tate ci
^m înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să4.

i pentru o durată dezile, (durata în
... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie

Ne angajăm să menţinem această ofertă yalabi
cifre) respectiv până la data de

3.

litere ş
pentru ^oi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

ste stabilită câştigătoare, să prestam serviciile in
2.     Ne angajăm ca, în cazul în care oferta nqastră

termenul stabilit in contract.

TOTAL

Preţ minim
total

lei fara TVA

Preţ unitar
Iei/ora fara

TVA

C^ntitate
linima

U.M.Denumire serviciiNr.

crt.

ui pentru care se depune oferta)
LOT NR{denumirea si m. lotu

Către
(denu mirea autorităţii contractante şi adresa completă)

. Ex^minând documentaţia de atribuire, subsejmnaţii reprezentanţi ai ofertantului

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, înconfo^mitate cu prevederile şi cerinţele cuprinsle în documentaţia mai sus menţionată, să prestam:

FORMULAR DE OFERTA

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele ofertantului)



(semnătura autorizată)

or economic,Operat

Data completării:...

1.

Specificaţii tehnice ofertate:
Specificaţii tehnice solicitateNr,

crt,

„codCPV.
Serviciul.

PROPUNERE TEHNICA

(denumire/nume)

OPERATOR ECONOMIC


