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Formular nr. 1

OPERATOR ECONOMIC
..........................………..

(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. ....... /...........

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: Comuna Moldovița

Vă transmitem alăturat oferta noastră.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

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

Cu stimă,

Ofertant,
................................................

(semnătura autorizată)
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Formular nr. 2

DECLARATIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii

______________________________________________________________________
Adresa sediului social

______________________________________________________________________
Cod unic de înregistrare

______________________________________________________________________
Numele si funcţia

______________________________________________________________________
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
[] Întreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia

economico-financiara a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2.
[] Întreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate

conform anexei nr. 2, precum si a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
[] Întreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform

anexei nr. 2, precum si a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)

Exerciţiul financiar de referinţa*2)
Numărul mediu anual de
salariaţi

Cifra de afaceri anuala neta(mii
lei/mii euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

Important:
Important: Precizati dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat
modificari care determma incadrarea intreprinderii intr-o alta categoric (respectiv micro-intreprindere,
intreprindere mica, mijlocie sau mare).
[] Nu
[] Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Semnătura ........................................
(numele si funcţia semnatarului, autorizat sa reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere ca datele din aceasta declaraţie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii ...........................

Semnătura .................................
__________________
*1) Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din prezenta lege.
*2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul

exerciţiu financiar raportate in situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. In cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele
cu privire la numărul mediu anual
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Formular nr. 2a

CALCULUL
pentru întreprinderile partenere sau legate

Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe

adiţionale);
- secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe

adiţionale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

Data Data de referință

Numărul mediu
anual de salariaţi

Cifra de afaceri
anuală netă

(mii lei/mii Euro)

Total active
(mii lei/mii Euro)

1. Datele1 întreprinderii solicitante sau
din situaţiile financiare anuale
consolidate (se vor introduce datele din
tabelul B1 din secţiunea B2

2. Datele cumulate1 în mod proporţional
ale tuturor întreprinderilor partenere,
dacă este cazul (se vor introduce datele
din secţiunea A)
3. Datele cumulate ale tuturor
întreprinderilor legate1 (dacă există) -
dacă nu au fost deja incluse prin
consolidare la pct. 1 din acest tabel (se
vor introduce datele din tabelul B2 din
secţiunea B)
TOTAL

Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se
stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr.1.

Data întocmirii .................................... Nume, prenume....................................
Semnătura .......................................... Funcţie..................................…………

___________
1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt

cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau
asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de
afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor
financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale
consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
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FIŞA DE PARTENERIAT
1. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii
…………………………………………………………………………………………………………….………
Adresa sediului social
……………………………………………………………………………………………………….……………
Codul unic de înregistrare
……………………………………………………………………………………………………………………
Numele, prenumele şi funcţia
……………………………………………………………………………………………………………………

( preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprinderea legată
Perioada de referinţă

Numărul mediu anual
de salariaţi3

Cifra de afaceri anuală
netă (mii lei/mii Euro)

Active totale
(mii lei/mii Euro)

Total
NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există.
La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această
întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse
prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii
legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

3. Calculul proporţional
a) Indicaţi exact proporţia deţinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin
intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă
această fişă:
……………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din
capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare
dintre procentele la care se face referire la lit.a) la datele introduse în tabelul de la pct.1.

Tabelul de parteneriat - A.2.

Procent Numărul mediu anual
de salariaţi

Cifra de afaceri
anuală netă

(mii lei/mii Euro)

Active totale5
(mii lei/mii Euro)

Valoare rezultată în urma
aplicării celui mai mare
procent la datele introduse în
tabelul de la pct.1.
Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

Data întocmirii .................................... Nume, prenume....................................
Semnătura .......................................... Funcţie..................................…………

___________
3 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal,

calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
4 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai

mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere
parteneră.

5 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
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Secţiunea A

ÎNTREPRINDERI PARTENERE

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare
întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei
întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei
întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

1. Date de identificare şi date financiare preliminare
Tabelul A.1.

Întreprinderea parteneră - Date de identificare

Numărul
mediu
anual de
salariaţi

Cifra de
afaceri
anuală
netă (mii
lei/mii
Euro)

Active
totale (mii
lei/mii
Euro)

Numele sau
denumirea
întreprinderii

Adresa
sediului
social

Cod unic de
înregistrare

Numele şi
prenumele
preşedintelui
consiliului de
administraţie,
directorului
general sau
echivalent

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Total:

NOTĂ:
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare

întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de

întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere,

dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această
întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale
consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre
întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

Data întocmirii .................................... Nume, prenume....................................
Semnătura .......................................... Funcţie..................................…………
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Secţiunea B

ÎNTREPRINDERI LEGATE

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii:
 Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile

financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
 Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc

ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
NOTĂ:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte

date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei
eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu
a fost deja inclusă prin consolidare6.

2. Metode de calcul pentru fiecare caz
Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de

mai jos.

Tabelul B.1.
Numărul mediu anual

de salariaţi7
Cifra de afaceri anuală
netă (mii lei/mii Euro)

Active totale (mii lei/mii
Euro)

Total

Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct.1 din tabelul "Calculul
pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare

Întreprinderea
legată(denumire/date

de identificare)
Adresa sediului social Cod unic de

înregistrare

Numele şi prenumele
preşedintelui
consiliului de
administraţie,

directorului general
sau echivalent

A.
B.
C.
D.
E.
NOTĂ:
Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare

anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora
şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.

___________
6 Definiţia întreprinderii legate din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 27/2006.
7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal,

calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
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Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se
va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile
financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

Tabelul B.2.
Întreprinderea

numărul:
Numărul mediu anual

de salariaţi
Cifra de afaceri anuală
netă (mii lei/mii Euro)

Active totale (mii lei/mii
Euro)

1.*)

2.*)

3.*)

4.*)

5.*)

Total

NOTĂ
Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul

pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).

Data întocmirii .................................... Nume, prenume....................................
Semnătura .......................................... Funcţie..................................…………

___________
*) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
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FIŞA

privind legătura dintre întreprinderi nr. ............ din tabelul B.2., secţiunea B
(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

1. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii
……………………………………………………………………………………………………
Adresa sediului social
……………………………………………………………………………………………………
Codul unic de înregistrare
……………………………………………………………………………………………………
Numele, prenumele şi funcţia
……………………………………………………………………………………………………

(preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprindere

Perioada de referinţă
Numărul mediu anual

de salariaţi7
Cifra de afaceri anuală
netă (mii lei/mii Euro)

Active totale(mii lei/mii
Euro)

Total

Datele trebuie introduse în tabelul B.2. din Secţiunea B.

NOTĂ:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi

din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional
datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în
amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu
întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

Data întocmirii .................................... Nume, prenume....................................
Semnătura .......................................... Funcţie..................................…………

___________
7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de

salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
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Formular nr. 3
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. 180 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.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun
ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

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)
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Formular nr. 4

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006

Subsemnatul(a).................................................. [se înserează numele operatorului economic-
persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se
menţionează procedura] pentru achiziţia de ........................................................................... [se inserează,
după caz, denumirea produsului, serviciului 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 sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau

activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De
asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
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 este stabilit până la data solicitată................
c1 în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei 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.

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.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 5
_________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)................................................………… (denumirea, numele operatorului economic),
în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant la procedura
de .......................…………………………………… (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului
de achiziţie publică având ca obiect...........................................................................
(denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată
de ..............................................……… (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere,
sub sancţiunea excluderii de la procedura de achiziţie, că:
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare

si/sau
-nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin până la gradul al patrulea inclusiv

sau
-nu ma aflu în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006, cu
persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul Primăriei comunei Moldovița, judeţul Suceava, despre care
am luat la cunoştinţă din Documentaţia de atribuire.

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizată )
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OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 6
_________________
(denumirea/numele)

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .............................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publicã organizatã de Comuna Moldovița,
judeţul Suceava, în calitate de autoritate contractantã, cu nr. .......................... din data de ........................,
certific/certificãm prin prezenta cã informaţiile conţinute sunt adevãrate şi complete din toate punctele de

vedere.
II. Certific/Certificãm prin prezenta, în numele ................................., urmãtoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastrã de la procedura de achiziţie publicã în condiţiile în care cele

declarate se dovedesc a fi neadevãrate şi/sau incomplete în orice privinţã;
3. fiecare semnãturã prezentã pe acest document reprezintã persoana desemnatã sã înainteze oferta de

participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertã;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoanã fizicã sau juridicã, alta

decât ofertantul în numele cãruia formulãm prezentul certificat, care oferteazã în cadrul aceleiaşi proceduri
de achiziţie publicã sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentatã a fost conceputã şi formulatã în mod independent faţã de oricare concurent, fãrã a

exista consultãri, comunicãri, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte

preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva
procedurã sau intenţia de a include în respectiva ofertã elemente care, prin natura lor, nu au legãturã cu
obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte

calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau lucrărilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertã nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de

momentul oficial al deschiderii publice, anunţatã de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevãzute de legislaţia în vigoare, declar/declarãm cã cele consemnate în

prezentul certificat sunt adevãrate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Data:

Ofertant,
...............

Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)
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Formular nr. 7

OPERATOR ECONOMIC
_________________

(denumirea/numele)

Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți şi specializarea
acestora

Titlul contractului: …………………….
Subsemnatul___________________, reprezentant împuternicit

al ................................................................................, (denumirea/numele şi sediul/adresa /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
autoritatea contractantă 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.

Nr.
crt.

Denumire
subcontractant

Partea/părţile din
contract ce urmează a fi

subcontractate

Procentul aferent parţilor din
contract ce urmează a fi

subcontractate
(%)

Acord sub-
contractor cu
specimen de
semnătura şi

ștampilă

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Comunei Moldovița, judeţul Suceava, cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……….. (se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei)

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori
unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145, 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 ».
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................
Numele şi prenumele semnatarului ......................................................
Capacitate de semnătură ......................................................
Data .....................................................
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Formular nr. 8

FORMULAR DE OFERTĂ

Către Comuna Moldovița
Localitatea Moldovița, Comuna Moldovița, judeţul Suceava
Tel./fax (+4)-0230-418219

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

______________________________, ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi
(denumirea/numele ofertantului)

cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
executăm …………………………………………………., Cod CPV: ……………………….., pentru suma de
________________________ (moneda ofertei)

(suma în litere şi în cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________,

(suma în litere şi în cifre)
reprezentând _______ euro, 1 Euro = ................. lei, valabil la data de ..................

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările
cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul
de execuţie anexat în _________________________

(perioada în litere şi în cifre)
luni calendaristice.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de
___________________________ zile, respectiv până la data de ..........................
(durata în litere şi în cifre) (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 aceasta ofertă, împreuna cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui
un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:
_
|_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,

marcat în mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem oferta alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim că, 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. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă

pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(semnătura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumirea/numele operator economic)
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Anexă la Formular nr. 8

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor _________ (% din preţul total ofertat)
executate de subcontractanţi

2. Garanţia de bună execuţie va
fi constituită sub forma: _________
în cuantum de: _________ (% din preţul total ofertat)

3. Perioada de garanţie de bună
Execuţie _________ luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare
(durata de la data primirii ordinului de începere
a lucrărilor până la data începerii execuţiei) _________ zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea
ordinului de începere a lucrărilor (de la data
semnării contractului) _________ zile calendaristice

6. Penalizări pentru întârzieri _________ (% din valoarea care trebuia
la termene intermediare şi sa fie realizata)
la termenul final de execuţie

7. Limita maximă a penalizărilor _________ (% din preţul total ofertat)

8. Limita minimă a asigurărilor _________ (% din preţul total ofertat)

9. Perioada medie de remediere
a defectelor _________ zile calendaristice

10. Limita maximă a reţinerilor din situaţiile
de plată lunare (garanţii, avansuri etc.) _________ (% din situaţiile de plată

lunare)

OPERATOR ECONOMIC,
..........................

(semnătura autorizata)
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