Formular nr. 1
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)
Scrisoare de înaintare a ofertei
Către ..........................................................................................
(denumirea achizitorului şi adresa completă)
Ca urmare a invitatiei de participare nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind
achizitia contractului ....................................... …………………………………….(denumirea
contractului de achiziţie publică), noi .................................................................. (denumirea/numele
ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un original:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
2. Persoana de contact (pentru această procedura)
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ................................
Cu stimă,
Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata şi stampila)

Formular nr. 2
OFERTANT
….........................................
(denumire/nume)

INFORMATII GENERALE
1. Denumire/nume:
2.Cod fiscal,CUI si nr. Reg comertului:
3.Adresa sediului si punctului de lucru:
Cod Postal:
4.Telefon:
Fax:
E-mail:
5.Certificat de inmatriculare/inregistrare:
(numar,data,locdeinmatriculare/inregistrare)
6.Obiect de activitate, pe domenii:
(inconformitatecuprevederiledinstatutulpropriu)
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale/puncte de lucru(daca exista),daca este cazul :
(adrese complete,telefon/telex/fax,certificate de inmatriculare/inregistrare)
8.Principala piata a afacerilor :
9.Cifra de afaceri pe ultimii trei ani :
Anul

Cifradeafacerianuala
(la31.12)
-lei-

Cifradeafacerianuala
(la31.12)
-echivalenteuro-

1
2
3
Medieanuala :
10.Cont IBAN nr…… … …… …………………..… … .… ..deschis la… …… ………… ………
11.Reprezentat prin…………… ………… …….. …….…

functia……………………………………

Data completarii…................
Ofertant
……………………
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

Formularul nr.3
OFERTANT
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA SUBCONTRACTORILOR SI PARTEA/PĂRŢILE DIN
CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant
împuternicit al ................................... <denumirea/numele şi 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.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
achizitorul 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.
Nume entitate legala
(subcontractor)

Activităţi din
contract

Valoarea
aproxima
tivă

% din
valoarea
contract
ului

Adresa

Acord
subcontractor
cu specimen
semnătură

Subcontractant
1

Subcontractant
……

Se va include in acest tabel o lista a activităţilor şi valoarea lor corespunzătoare pentru care se propune
utilizarea subcontractorilor, împreună cu numele şi adresele subcontractorilor propuşi.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătură şi ştampilă), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

Formularul nr.4
OFERTANT
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant
împuternicit
al
...................................
<denumirea/numele
şi
sediul/adresa
candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în
acte publice următoarele:
a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul
subscris al ofertantului sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face parte din
consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului,
subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor;
b) eu sau subcontractanţii propuşi nu suntsoţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea
inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare APS AQUA
CRISIUS;
c) eu sau subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar,
economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa
şi imparţialitate autoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau subcontractanţipropuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi
semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care
se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul achizitorului, implicate în
procedura de atribuire;
e) eu ori subcontractanţipropuşi nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea
inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul APS
AQUA CRISIUS care sunt implicate în procedura de atribuire.
De asemenea, 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.
Subsemnata ................. prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai APS AQUA CRISIUS cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării ...........................
Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

Formularul nr. 5

Operator economic
................................
(denumirea/numele)
Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă
Către _________________________________________
(denumirea achizitorului şi adresa completă)
Procedura de achizitie: servicii de ______________________
Nr. invitaţie de participare________________
Data si ora limită pentru depunerea ofertei______/______/2019

I.
Subsemnatul/Subsemnaţii,
...............................,
reprezentant/reprezentanţi
legali
al/ai
..........................., intreprindere care va participa la procedura de achiziţie pblică organizată de . APS
AQUA CRISIUS în calitate de achizitor , 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 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 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 lucrarilor;
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.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătură
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
Ţara de reşedinţă
Adresa
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
Telefon / Fax
Data

.....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
..........................................

