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Formular nr. 1 - Garantie de participare
(model orientativ)
BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURARI
......................................
(denumire)
Garantie de participare
la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica
................................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)
Catre
(se va completa adresa)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului intitulat: „................”(se va completa cu
denumirea obiectivului), cod CPV ..................................... organizata de ................................................ in
calitate de autoritate contractanta noi, .....................................(denumirea bancii/societatii de
asigurari)................, avand sediul inregistrat la ......................(adresa bancii/societatii de asigurari)
................, ne obligam in mod irevocabil si neconditionat, fata de ................. sa platim suma de ................. (in
litere si in cifre) ............................, la prima sa cerere pe baza declaratiei cu privire la culpa persoanei
garantate;
In cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza
existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
a) ofertantul .........(numele complet al ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)............ si-a
retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ..............(numele complet al ofertantului, iar in cazul
asocierii denumirea asocierii)........ nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a
ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 5 zile de la semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ..............(numele complet al ofertantului, iar in cazul
asocierii denumirea asocierii)........ a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de
valabilitate a ofertei;
Prezenta garantie este valabila pana la data de ....../...... zile de la data emiterii.
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei
sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii/societatii de
asigurari, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar, prezenta garantie de paricipare isi pierde
valabilitate.
Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.
Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta garantie de participare sunt
instantele judecatoresti romane.

Parafata de Banca/Societatea de Asigurari _____________________________ in ziua _____ luna
_______, anul _____________
(semnatura autorizata)

Formular nr. 2 - Scrisoare de garantie bancara de buna executie
(model orientativ)
Nr./data inreg. banca: ……../………………………
BANCA
......................................
(denumirea/numele bancii)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre
……………………………………………(denumirea achizitorului)………………………………………
……………………………………………(adresa completa a achizitorului)…………………………..

Cu privire la contractul de achizitie publica inregistrat cu nr. ……… din data de ……….(nr. si data
inreg. contractului de achizitie publica)……….. si intitulat :………………………(denumirea contractului de
achizitie publica)………………., incheiat intre ……………(denumirea/numele contractantului)………, in calitate de
contractant, si …………………….(denumirea achizitorului)……………, in calitate de achizitor, ne obligam prin
prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de …………….(suma in cifre si in litere si
moneda) ………………., reprezentand ……% din valoarea totala fara TVA a acestui contract, orice suma ceruta de
acesta printr-o cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului,
astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat.
De asemenea, mentionam faptul ca plata se va efectua in termenul mentionat in cerere neconditionat,
respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ....../...... .
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei
sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul
nostru prealabil, in caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _____________________________ in ziua _____ luna _______, anul
_____________
(semnatura autorizata)

Formular nr. 3 - Acord de asociere

Acord de asociere
Nr. ………….. din …………………………..

1. Partile acordului
1 Prezentul acord se incheie intre:
SC ……………………………………………….., cu sediul in ………………………………………, str. ……………………….., nr.
…………, telefon ……………………, fax ……………………………………, inmatriculata la Registrul Comertului din
……………………… sub nr ……………………, cod de identificare fiscala ………………………….., cont
………………………….. deschis la …………………………………… reprezentata de ………………………………….. avand
functia de ………………………… in calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
Si
SC ……………………………………………….., cu sediul in ………………………………………, str. ……………………….., nr.
…………, telefon ……………………, fax ……………………………………, inmatriculata la Registrul Comertului din
……………………… sub nr ……………………, cod de identificare fiscala ………………………….., cont
………………………….. deschis la …………………………………… reprezentata de ………………………………….. avand
functia de ………………………… in calitate de ASOCIAT
2. Obiectul acordului
2.1. Asociatii au convenit sa desfasoare in comun urmatoarele activitati:
a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de …………………………………………………..(denumire
autoritate contractanta) …………………… pentru atribuirea contractului/acordului cadru ……………………..
(obiectul contractului/acordului cadru)…………………
b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comuneca fiind
castigatoare.
2.2. Alte activitati ce se vor realiza in comun:
1. ………………………………….
2. …………………………………
… …………………………………
2.3. Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizitie
publica este :
1. ________% SC _______________________
2. ________% SC _______________________
2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de asociati se va
efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:
1. ________% SC _______________________
2. ________% SC _______________________

3. Durata acordului
3.1. Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derularii procedurii de
atribuire si se prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului in cazul desemnarii
asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie.
4. Conditiile de administrare si conducere a asocierii
4.1. Se imputerniceste SC ………………………………., avand calitatea de lider al asociatiei pentru intocmirea
ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.
4.2. Se imputerniceste SC ………………………………., avand calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea
contractului de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord, in cazul
desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie.
5. Raspundere
5.1. Partile vor raspunde solidar si individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate obligatiile si
responsabilitatile decurgand din sau in legatura cu Contractul.
6. Alte clauze
6.1. Asociatii convin sa se sustina ori de cate cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului,
acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.
6.2. Niciuna din parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa
transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris
prealabil atat al celorlalte parti cat si al beneficiarului.
6.3. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de prestare a lucrarilor, cu
prevederile contractului ce se va incheia intre ……………….(liderul de asociere)………………… si beneficiar.
7. Sediul asocierii
7.1. Sediul asocierii va fi in ………………………(adresa completa, nr. de telefon, nr. de fax) ………………
8. Incetarea acordului de asociere
8.1. Asocierea inceteaza prin:
a) hotararea comuna a membrilor asociati;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;
c) neindeplinirea sau imposibilitatea indeplinirii obiectivului de activitate sau a obligatiilor asumate de parti;
d) alte cazuri prevazute de lege;
9. Comunicari
9.1. Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa la
adresa/adresele ………………………., prevazute la art. …..
9.2. De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.
10. Litigii
10.1. Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor fi
solutionate de catre instanta de judecata competenta.

Prezentul acord de asociere s-a incheiat astazi …………………………………. in ………………………. exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru autoritatea contractanta.

LIDER ASOCIAT
Semnatura
……………………………………………….

ASOCIAT 1
Semnatura
……………………………………………….

Nota: Prezentul Acord de asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clause

Formular nr. 4 - Angajament ferm privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului

Tert sustinator tehnic si/sau profesional
………………………………….
(denumirea)

Angajament ferm privind sustinerea tehnica si/sau profesionala a ofertantului
…………………………………………………………………………………….

Catre,
…………………………………………………………………
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ……………………..(denumirea contractului de
achizitie publica)…………….., noi ……………………….(denumirea tertului sustinator)……………, avand sediul
inregistrat la ………….(adresa tertului sustinator)……………………., ne obligam, in mod ferm, neconditionat si
irevocabil, la urmatoarele:
•

Sa punem la dispozitia …………………………….. (denumirea ofertantului/grupului de operatori
economici) ………….. resursele tehnice/profesionale (după caz) pentru îndeplinirea contractului de
achiziție, prezentate în anexa la prezentul angajament.

•

Sa raspundem faţă de autoritatea contractantă în legătură cu susținerea experienței similare care
rezultă din documentul anexat prezentului Angajament, asigurând mobilizarea resurselor
tehnice/profesionale prin punerea acestora la dispoziția ofertantului, descrisă concret în documentele
anexate la prezentul angajament (prin precizarea modului în care vom interveni, pentru a duce la
îndeplinire respectivele activități pentru care acordăm susținerea)

Acordarea susţinerii tehnice și/sau profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia
celor care au fost incluse în propunerea financiară.
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător)…………., declarăm că înţelegem să renunţam
definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă,
cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi)……………, care ar putea conduce la
neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor
asumate de noi prin prezentul angajament.
Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ne angajăm să
răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea
solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către
acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.
Declarăm 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.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182, alin.
(4)-(5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din
susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului).
Noi, ..................................(denumirea terţului susţinător)………., declarăm că înţelegem să răspundem
pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în
angajament.
Noi, ..................................(denumirea terţului susţinător)…………………. declarăm pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe privind
resursele care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie
publică............................(denumirea contractului) 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.

Data ................................
Terţ susţinător,
………………………….
(semnătura autorizata)

Anexa nr.1

1.Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani

Nr.
crt.

Obiect contract

Cod
CPV

Denumirea/nume
beneficiar
/client

Calitatea
executant
ului*)

Adresa

Preţ
contract
sau
valoarea
lucrărilor
executate
(în cazul
unui
contract
aflat în
derulare)

Procent
executat în
perioada de
referință
(%)

Perioadă
derulare
contract**)

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
*)

**)

Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

1
2
...

2. Lista resurselor tehnice / profesionale care urmează a fi puse la dispoziție pentru
îndeplinirea contractului de achiziţie publică

Nr.crt.

Denumire

Descriere

...........

3. Descrierea modalității concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce urmează
să fie puse la dispoziția ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, sau
modul concret în care va interveni terțul în situația în care contractantul întâmpină dificultăți
în implementarea contractului

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

Terţ susţinător,
………………………….
(semnătura autorizata)

Formular nr. 5 - Acord de subcontractare

ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr.………./…………

Art.1 Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor (denumire
operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant
(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică
organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele
activitaţi ce se vor subcontracta ____________________________________________________.
Art.3.
Valoarea
estimată
a
lucrarilor
ce
se
vor
executa
de
subcontractantul
_____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a
lucrarilor ofertate.
Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni.
Art. 5. Alte dispoziţii:
Încetarea acordului de subcontractare
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) alte cauze prevăzute de lege.
Art. 6. Comunicări
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care
contractantul
le
are
faţă
de
investitor
conform
contractului_______________________________(denumire contract)
Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor
soluţiona pe cale legală.
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant) (subcontractant)
Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului
contractului/contractelor.
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi
condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.
Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

Formular nr. 6 - Propunerea financiara
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

OFERTĂ

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

1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini,
subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului .......................................... [denumirea/numele
ofertantului]……………….. ne angajăm să semnăm contractul Proiectarea și execuția lucrărilor de
„Extindere rețea canalizare și reabilitare rețea de apă potabilă str. Mr. Tiberius Petre, oraș
Iernut, judetul Mures” să proiectăm, să demarăm, să executăm și să finalizăm lucrările specificate în
acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, la
prețurile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastră financiară.
Prin propunerea noastră financiară, pentru proiectarea și execuția lucrărilor descrise în documentația tehnică
oferim un preț total de ……………………….. [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea
financiară]………………, fără TVA, plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de
…………………………….[introduceți suma în cifre și litere și moneda]………………...
2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:
a. Am examinat conținutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de clarificări
comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție;
b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de …………………[introduceți
numărul]………………. zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de
…………………..[ziua/luna/anul]………………… și oferta va ramâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată
în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.
c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri de atribuire,
ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în
invitația/anunțul de participare și documentația de atribuire. Invitația/Anunțul de participare și documentația
de atribuire au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită
luând în considerare toate acestea.
d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde
nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.
3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să constituim
garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în procent de ..........% din
valoarea contractului, astfel:
prin instrument de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări
prin reţineri succesive din facturi
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data:..........................................

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

Anexa la formularul de oferta
1
2
3
4

5
6

Valoarea
maximă
a
lucrărilor
executate
de
subcontractant (% din preţul total ofertat si valoare)
Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub
forma........................
în cuantum de:
Perioada de garanţie de tehnica
(luni calendaristice)
Perioada de mobilizare
(numărul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii
execuţiei)
Termenul pentru emiterea ordinului de începere a
lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data
semnării contractului)
Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)

Formular nr. 7 A- Propunerea tehnica - Metodologia pentru realizarea lucrarii
Operator economic
(denumire/numele)
PROPUNEREA TEHNICĂ
METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII

Ofertantul va prezenta modul de realizare a lucrărilor prin furnizarea informațiilor referitoare la abordarea din
punct de vedere proces tehnologic (metodologia de proiectare și execuție) pentru realizarea lucrărilor.
Etapa 1: Servicii de proiectare - Propunerea tehnica va cuprinde:
1. Grafic fizic detaliat pe activitati cu nominalizarea personalului implicat pentru fiecare activitate in parte,
modalitatea de lucru precum si standardele si normativele ce vor fi utilizate la elaborarea documentatiilor;
2. Se va demonstra întelegerea solutiei tehnice prezentate la faza SF - descrierea lucrarii, prezentare mod de
organizare activitate, resurse angajate (personal si resurse tehnice). Descrierea va contine un comentariu
punct cu punct, pentru toate cerintele si specificatiile tehnice cuprinse in caietul de sarcini, prin care ofertantul
sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu cerintele respective si solutiile stabilite prin SF, o
descriere a solutiilor concepute, a tehnologiei propuse cu detalierea din punct de vedere descriptiv si tehnic a
acesteia si in concordanta cu utilajele si echipamentele propuse prin fisele de specificatii tehnice.
Descrierea metodologiei de lucru, pe parcursul elaborarii proiectului, are in vedere detalierea urmatoarelor
aspecte, coroborate cu graficul de prestare a serviciilor de proiectare si in ordinea cronologica a desfasurarii
activitatilor, cu personalul si tehnica de care dispune, dupa cum urmeaza:
-modul de preluare a reperelor topografici si a documentatiei, elaborate la faza SF, de la Autoritatea
Contractanta, cu enumerarea documentelor care vor fi obligatoriu preluate si sunt absolut necesare elaborarii
proiectului tehnic si a documentatiilor necesare, perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului
de prestare precum si nominalizarea personalului responsabil cu aceasta activitate;
-modul de verificare a studiilor de teren, precum si perioada alocata pentru aceasta activitate conform
graficului de prestare (ora, ziua, luna si numarul acestora);
-modul de elaborare a proiectului tehnic, verificarea interna a proiectului, tiparirea partilor scrise si desenate,
semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor cuprinse in proiectul tehnic, perioada alocata pentru
aceasta activitate conform graficului de prestare, numarul exemplare originale in care se elaboreaza si
înaintarea acestuia Autoritatii Contractante, in vederea verificarii acestuia de catre verificatorii tehnici
atestati;
-modul de elaborare a caietelor de sarcini pe specialitati, verificarea interna a acestora, tiparirea caietelor de
sarcini, semnarea si stampilarea, perioada alocat aceasta activitate conform de prestare, numarul de
exemplare originale in care se elaboreaza si înaintarea acestuia Autoritatii contractante, in vederea verificarii
acestuia de catre verificatorii tehnici atestati;
-modul de elaborare a detaliilor de executie, verificarea interna a acestora, tiparirea partilor desenate,
semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor componente, perioada alocata pentru aceasta activitate
conform graficului de prestare, numarul de exemplare originale in care se elaboreaza si înaintarea acestuia
Autoritatii contractante, in vederea verificarii acestora de catre verificatorii tehnici atestati;

-modul de elaborare a antemasuratorilor si a listelor de cantitati, compararea acestora cu listele de cantitati
ofertate la licitatie, verificarea acestora si tiparirea acestora, semnarea si stampilarea, enumerarea
documentelor componente, perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului de prestare, numarul
de exemplare originale in care se elaboreaza si înaintarea acestuia Autoritatii contractante;
-modul de elaborare a documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor, verificarea interna a
documentatiilor, tiparirea partilor scrise si desenate, semnarea si stampilarea, enumerarea documentatelor
cuprinse in documentatii, perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului de prestare, numarul
de exemplare originale in care se elaboreaza si înaintarea acestuia Autoritatii contractante, in vederea obtinerii
avizelor si acordurilor necesare pentru elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de
construire;
-modul de elaborare a DTAC, verificarea interna a documentatiei, tiparirea partilor scrise si desenate,
semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor cuprinse in DTAC, perioada alocata pentru aceasta
activitate conform graficului de prestare, numarul de exemplare originale in care se elaboreaza si înaintarea
acestuia Autoritatii contractante, in vederea verificarii acestuia de catre verificatorii tehnici atestati;
-modul de rezolvare a problemelor care pot surveni in teren, pe parcursul executiei lucrarilor de constructie
(nepotrivirea detaliilor de executie cu terenul, aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la
elaborarea proiectului, etc.), descrierea riscurilor posibile in aplicarea proiectului pe teren precum si
nominalizarea personalului responsabil de aceasta activitate;
-modul de acordare a asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrarilor, participarea la realizarea lucrarilor
care devin ascunse, participarea la fazele determinante, participarea la receptia la terminarea lucrarilor si
descrierea atributiilor proiectantului la aceasta etapa, participarea la receptia finala a lucrarilor si descrierea
atributiilor proiectantului la aceasta etapa, precum si nominalizarea personalului responsabil cu aceste
activitati.
-modul de elaborare a documentatiei privind postutilarizarea constructiei precum si nominalizarea
personalului responsabil cu aceste activitati.
Etapa 2: Executie de lucrari - Propunerea tehnică va conține :
1. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor care va descrie :
a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuție) pentru realizarea lucrărilor, în
concordanță cu prevederile Caietului de sarcini, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;
b) resurse (personal și instalații/echipamente)
c) programul de execuție (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrări (deviz), care
să ilustreze succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților pe care
ofertantul propune să le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor, în special:
- lucrările permanente și temporare ce urmează să fie executate,
- secvențierea, derularea în timp a activităților, cu evidențierea clară a activităților incluse în procesele de
asigurare, respectiv de control al calității, conform legislației specifice corespunzătoare obiectului contractului;
- denumirea activităților și subactivităților aferente,
4. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate. Perioada minimă de garanție solicitată
de Autoritatea contractantă este de 36 luni. Ofertele care prevad o perioada de garanție mai mica de 36 luni
vor fi declarate neconforme.

5. În cazul asocierii sau subcontractării, propunerea tehnică va cuprinde modul de împarțire a sarcinilor între
operatorii economici implicați, precum și nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor materiale și
umane utilizate..

Ofertant /lider asociere,
(semnătură autorizată)

Formular nr. 7 B - Propunere tehnica - Resurse
Operator economic
(denumire/numele)
PROPUNEREA TEHNICĂ
RESURSE

Ofertantul va prezenta informații minime referitoare la organizarea de proiect pe care o propune.
Ofertantul va prezenta o organigramă cuprinzătoare care să identifice în mod clar tot personalul și
echipamentele pe care acesta intenționează să le utilizeze la realizarea contractului. Organigrama va include și
o descriere a rolurilor și responsabilităților personalului și liniile de comunicare dintre membrii echipei.
Modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de
calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente.
Se va prezenta o listă cu echipamentele/utilajele/resurse umane necesare executării lucrărilor prevăzute prin
proiect.
Note:
În cazul în care ofertantul este o asociere, va fi prezentată abordarea pentru organizarea activității în
cadrul asocierii care să demonstreze responsabilitățile obligatorii ale persoanelor și organizațiilor în cadrul
asocierii, astfel cum acestea sunt solicitate în caietul de sarcini.
În cazul în care ofertantul utilizează subcontractanți, se va depune și abordarea pentru organizarea
managementului subcontractanților, ținând cont de cerințele minime solicitate în caietul de sarcini.

Ofertant /lider asociere,
(semnătură autorizată)

Formular nr. 8 – (Model orientativ)
Operator economic
(denumire/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU,
SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE ÎNDEPLINIRE A
CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume) ……………..,
reprezentant legal / împuternicit al ...................................................... (denumirea / numele și sediu / adresa
candidatului/ofertantului)…………………………,
în
calitate
de
ofertant
la
procedura
.................................................... cod CPV ............................., organizată de autoritatea contractantă
...................................(numele autorității)……………. declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei am
ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor
de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări, în
conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind
aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului și ale celorlaltor reglementări aplicabile.
Data ...............................
Operator economic,......................
(semnatura autorizată şi ştampila)

Operator economic
..........................
(denumirea/numele)

Formular nr. 9 (Model orientativ)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din
Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
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 dispun.

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)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele

Formular nr. 10 (Model orientativ)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016
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. 165 din Legea nr. 98/2016 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.
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)

Formular nr. 11 (Model orientativ)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
candidat/candidat
asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert
sustinator
al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de Proiectarea
și execuția lucrărilor de „Extindere rețea canalizare și reabilitare rețea de apă potabilă str. Mr.
Tiberius Petre, oraș Iernut, judetul Mures” de către ………………………………………………,
declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:
a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul
sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii
nu a condus la o distorsionare a concurenței;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune
încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint
documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin
informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic
pe care-l reprezint.
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 dispun.

Înţeleg că 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)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

Operator economic
….......................
(denumirea/numele)

Formular nr. 12 (Model orientativ)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
candidat/candidat
asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert
sustinator
al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
………………………… de către …………………………………………………, declar pe proprie
răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar
putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte
din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că
poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află
într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau are 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 autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a 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 autorităţii
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

Operator Economic
.................................
(denumirea/numele)

Formular nr. 13 (Model orientativ)

DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU
SPECIFICAŢIILE CAIETULUI DE SARCINI

Subsemnatul……………………..(numele şi prenumele in clar ale persoanei
autorizate)................,reprezentant împuternicit al ................... (denumirea / numele ofertantului
)..................., declar ca propunerea tehnica ofertata, respecta integral cerinţele din Caietul de Sarcini.

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

Operator economic,
(semnătură autorizată şi stampila)
.....................................................

Formular nr. 14 (Model orientativ)
Acord privind prelucrarea datelor personale

Subsemnatul/a (nume, prenume)___________________________________________,
domiciliat/ă în localitatea __________________________, județul ___________________,
strada _________________________, nr. ____, Bl. _____, Sc. ____, Ap. ____, posesor al
CI/BI, seria______, numărul______________, eliberat de ____________________________,
la
data
de __________________,
CNP_______________________________,
participant
la activitățile proiectului Proiectarea și execuția lucrărilor de „Extindere rețea canalizare și
reabilitare rețea de apă potabilă str. Mr. Tiberius Petre, oraș Iernut, judetul Mures”. Acestea vor fi
folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului și în scop statistic, cu respectarea prevederilor
legale. Acestea nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea
mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile
legii.
Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidențial în conformitate cu prevederile:
Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin
Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu
caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice,
transpusă prin Legea nr. 506/2004.
• Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de
abrogare
a
Directivei
95/46/CE
(Regulamentul
general
privind protecția datelor, aplicabil din 25 mai 2018)
• Directiva
(UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în
cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.
•

Semnătura

Data:

