SECŢIUNEA IV - Formulare şi modele de
documente
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Formular nr. 1 - Model
A se transmite pe hârtie cu antetul instituţiei financiare care furnizează garanţia
SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU BUNA EXECUŢIE
Subiect: Garanţie nr. ___________________________
Garanţie financiară pentru buna execuţie a contractului de achiziţie publică (denumirea
contractului)
………………………….
nr.
(numărul
contractului)
.................................................................................
Cu
privire
la
contractul
de
achiziţie
publică
sus
menţionat,
încheiat
între………………………..(denumirea prestatorului), în calitate de prestator şi Autoritatea Contractanta
: Judeţul Iasi, reprezentata prin Consiliul Judetean Iasi, în calitate de achizitor, noi, subsemnaţii
………………………(denumirea
instituţiei
financiare),
având
sediul
înregistrat
la
………………….(adresa sediului social al instituţiei financiare), ne obligăm prin prezenta
necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate, şi irevocabil faţă de achizitor să plătim orice sumă cerută de acesta, până la
concurenţa sumei de ……………………..(cuantumul garanţiei de bună execuţie), reprezentând 5% din
preţul contractului respectiv, exclusiv TVA.
Plata va fi efectuată în lei, în contul specificat de către Autoritatea contractantă. Plata se va face în
termenul menţionat în cerere.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ……………... În cazul în care părţile contractante
sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a acestei garanţii sau să modifice unele prevederi
contractuale care au impact asupra angajamentului asumat de noi prin această garanţie, se va obţine
acordul nostru în prealabil, în caz contrar prezenta garanţie încetându-şi valabilitatea la termenul
specificat.
Legea aplicabilă acestei garanţii este legea română. Orice dispută legată de prezenta garanţie va fi
deferită instanţelor competente material din România.
*

Nume: _______________________Funcţie: ______________________ Semnătura :
_________________ Data: __________________
*

Numele şi funcţia persoanei/persoanelor care semnează în numele instituţiei financiare trebuie indicate
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Formular nr. 2
Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din
Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a) ________________________________(denumirea, numele operatorului economic), în
calitate de ofertant la ________________________ (se menţionează achiziția) pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică având ca obiect ......................................, cod CPV .................... ( denumirea produsului,
serviciul sau lucrării şi codul CPV), la data de ................. conform Anunțului de participare la selecția de
oferte (zi/lună/an), organizată de CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI, declar pe proprie răspundere că NU mă aflu
în situația prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă
a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale
legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea 286/2009, cu modificările și completările
ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăyute de art. 10-13 din Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și
completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației 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 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și
combaterea terorismului, cu modifiocările și completările ulterioare, sau de dispozițiile
corespunzătoare ale legislației 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 și sancționarea spălării
banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului,
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul art. 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților
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.
Inţeleg 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_________

____________________
(Nume, prenume)
____________________
(Funcţie)
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____________________

(semnătura autorizată şi ştampila
Formular nr. 3
Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din
Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a) ________________________________(denumirea, numele operatorului economic), în
calitate de ofertant la ________________________ (se menţionează achiziția) pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică având ca obiect ......................................, cod CPV .................... ( denumirea produsului,
serviciul sau lucrării şi codul CPV), la data de ................. conform Anunțului de participare la selecția de
oferte, organizată de CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI, declar pe proprie răspundere că NU mă aflu în situația
prevăzută la 165, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016, respectiv nu mi-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 dispun.
Inţeleg 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_________

____________________
(Nume, prenume)
____________________
(Funcţie)

____________________

(semnătura autorizată şi ştampila
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Formularul nr. 4
Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din
Legea nr. 98/2016
Subsemnatul..................reprezentant împuternicit al ...................................………… (denumirea
operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, la
achiziția pentru atribuirea …………………, organizată de CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI, declar pe
proprie răspundere că ofertantul un se află în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 din LEGEA
nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv;
a) nu a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se
constată încălcarea acestor obligaţii;
b) nu se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) un a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să
prezinte documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea acordului-cadru către respectivul
operator economic.

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.
Semnătura ofertantului sau reprezentantul ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitatea de semnătură
Data
5

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

Formularul 5

Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016

Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ……………………………………………
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat
de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al
operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/
ofertant
asociat/
tert
sustinator/subcontractant
(dupa
caz),
la
atribuirea
serviciilor……………………………. organizată de Județul Iasi , declar că ofertantul unic/
ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre
urmatoarele situatii:
a) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) 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;
b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) 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.
Declar că am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în
ceea ce priveste prezenta achiziție sunt:
1. POPA MARICEL – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
2. OLTEANU ROMEO – VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
3. CHIRILĂ VICTOR - VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
4. VERNICĂ LĂCRAMIOARA – SECRETARUL JUDEȚULUI IAȘI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA JURIDICĂ
6. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICĂ
7. BUHUSI ALINA MARIA - DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECȚIA ECONOMICĂ
8. DOROBĂȚ MIHAELA - ȘEF SERVICIU, SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, DIRECȚIA
ECONOMICĂ
9. MUȘCHERU LUMINIȚA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
10.ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTE,
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
11. ȘERBĂNOIU CĂTĂLINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE -SERVICIUL
ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTE
12. IFTIMIEI MIHAI - CONSILIER JURIDIC, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE -SERVICIUL ACHIZIȚII
PUBLICE ȘI CONTRACTE
13. TITICA HOLICOV - ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV ȘI PROTOCOL, DIRECȚIA ECONOMICĂ
14. MARIA PORAICO – ȘEF SERVICIU, SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV
15. MARGARINT ELENA-ADRIANA - SEF SERVICIU, SERVICIUL FONDURI SPECIALE, SINTEZA SI
RECUPERARE CREANTE
CONSILIERI JUDEȚENI:
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1. AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU
2. AIVĂNOAEI CONSTANTIN - ALIN
3. ANICULĂESI MIRCEA
4. APOSTOL SILVIU
5. AVRAM PETRU
6. BRĂTESCU LIVIU
7. BULGARU LIVIU - GABRIEL
8. CARP PETRA
9. CĂLIN ȘTEFAN
10. CĂTUR CONSTANTIN – CĂTĂLIN
11. CHIRILA VICTOR
12. CIORNIA CAMELIA
13. CÎTEA PETRONELA
14. COJOCARU PETRU - BOGDAN
15. COTIUGĂ VASILE
16. DANGĂ MARIUS - SORIN
17. FLUTUR SORIN - GEORGEL
18. IVANCIA MIHAELA
19. LEBĂDĂ DOREL
20. MANOLACHE MIRCEA
21. MIHAI FLORIN
22. MINEA MARIUS DĂNUȚ
23. MOROȘAN CĂTĂLIN
24. OLTEANU ROMEO
25. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
26. PARASCHIV DUMITRU
27. POPA MARICEL
28. STOIAN IOAN
29. SANDU ION - VASILE
30. STANCIU CRISTIAN
31. ȘERBAN CONSTANTIN
32. TĂRĂBOANȚĂ IULIAN
33. URCACIU ION LORIN
34. URSANU RADU - IONEL
35. USCATU CONSTANTIN – MARIAN
36. VATRA GHEORGHE ROMEO
37. VORNICU LIVIU GABRIEL

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.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre
cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."
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Data _______________

Reprezentant legal al operatorului economic
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si stampilat de
reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert
sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului
sustinator. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul
va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al subcontractorului.
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Formular 6
Declaraţie privind respectarea reglementărilor privind condiţiile de muncă
şi protecţia muncii
Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor privind domeniul
mediului, social și relațiilor de muncă, conform art. 51 alin (1) din Legea 98/2016
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>
Stimată doamnă / Stimate domn,

DECLARAŢIE

Subsemnatul.................... [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant
împuternicit al .......................[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că mă angajez să prestez serviciile
pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementarile privind domeniul
mediului, social si relațiilor de munca, în vigoare în România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii
acestor obligaţii fiind incluse in cadrul propunerii financiare.
Nota : Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii 319/2006 a
securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare, HG 1091/2006 privind
cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, Ordinul 508/933/2002 privind
aprobarea normelor generale de protecția muncii, Legea 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor precum și celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătura autorizată)
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FORMULAR 7
Declaraţie pe propria răspundere privind însușirea clauzelor contractuale
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>
Stimată doamnă / Stimate domn,

DECLARAŢIE

Subsemnatul.................... [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al
.......................[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că am citit și suntem de acord fără rezerve cu
termenii și condițiile contractuale prevăzute în Documentația de Atribuire privind achiziția de Servicii
…………………………………, și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câstigatoare să semnăm contractul de achiziție publică în conformitate cu prevederile din
Documentația de atribuire.

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătura autorizată)
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A se transmite pe hârtie cu antetul operatorului economic care depune oferta
Formularul nr. 8

Formular de Oferta
Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]
Către: Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea]
După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din
această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract și anexele sale
în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.
În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea
Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:
ofertăm prețul total de ______ lei [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA,
la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere],
Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:
1. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv clarificarile ulterioare, comunicate până la
data depunerii Ofertelor pentru atribuirea serviciilor de organizare eveniment prin realizarea unor
acțiuni din cadrul programului ”Centenarul Marii Uniri și al Primului Război Mondial. Iași – capitala
regatului României 1916-1918 și Moldova – leagăn al Marii Uniri” și răspunsurile la solicitările de
clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de
Autoritatea Contractantă în legătură cu achiziția la care depunem Oferta;
2. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor
publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în
special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016;
3. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici
rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile,
stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;
4. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră
a fost pregătită luând în considerare toate acestea;
5. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii
Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru
realizarea activităților în cadrul contractului;
6. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial
asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în
ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;
7. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță
incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și
transmiterea rezultatelor.
Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul]
zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord
că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.
Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această
procedură declar că:
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1. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune
sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția
2. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes,
așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea
Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada
derulării Contractului
3. am citit și înțeles pe deplin conținutul modelului de Contract din Documentația de Atribuire, inclusiv dar
fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm
expres conținutul lor și efectele lor juridice.
4. până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică de servicii această Ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin
care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
5. Precizăm că nu depunem Ofertă Alternativă.
6. Înțelegem că Autoritatea Contractantă
a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula
procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la
art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016.
b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate
primi.
c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile
menționate anterior și garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare întro astfel de situație.
7. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de ___
[introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului.
8. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care
transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o
asociere, în calitate de subcontractant).
9. Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din
HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din
Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu
prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial şi dreptul de proprietate
intelectuală:
Nr. Crt.

Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară
[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]

1.

.... [introduceți informația]

2.

.... [introduceți informația]

De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care
părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt
confidențiale sunt următoarele:
Nr. Crt.

Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din
Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale

1.

.... [prezentați motivul]

2.

.... [prezentați motivul]
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Numele semnatarului
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

......................................................................
......................................................................
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Anexă laFormularul nr. 8
Centralizator de prețuri

Lei fără
TVA

Activitate

Lei cu
TVA

Sedinta festiva de Guvern

a. coffee breack pentru un număr estimat de 100 invitati
- cafea și selecție ceaiuri
- apă
- băuturi răcoritoare
- mix produse patiserie
- mix produse cofetărie
b. amenajari, decoratiuni flori naturale
- aranjament în format rotund- cost per bucată
c. instalare aparatura sonorizare
d. servicii foto
- CD cu 150 fotografii digitale
d. închiriere sală

Total
Cazare
cazare - cost per zi de cazare

Total
TOTAL EVENIMENT/ LEI
IMPORTANT: Propunerea financiară va fi întocmită astfel încât să nu se depășească bugetul pe fiecare
linie bugetară în parte, după cum urmează:

Valoare maximă estimată/pe fiecare linie

A.Ședința festivă de Guvern Palatul Culturii Iași-24.11.2017
coffee breack pentru un număr
estimat de 100 invitati
amenajari, decorațiuni flori

Valoare fără
TVA (lei)

Valoare cu TVA (lei)

4,200.00
3,776.00
14

4,998.00
4,493.44

naturale
închiriere sală
instalare aparatură sonorizare
servicii foto
total A
B.Alte cheltuieli de organizare,
cazare
cazare pentru un număr estimat
de 100 persoane/o noapte
total B
total A + B

4,201.68
7,563.02
840.34
20,581.04

5,000.00
8,999.99
1,000.00
24,491.43

33,613.00
33,613.00
54,194.04

39,999.47
39,999.47
64,490.90
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Formularul 9
OFERTANTUL
………………..
(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr................/.............2017

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre .....................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Ca urmare a anunțului de participare la selecția de oferte înregistrat cu nr. ………..de către
Judetul Iasi, reprezentata prin Consiliului Judetean Iasi, privind aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de servicii de organizare eveniment prin realizarea unor acțiuni din cadrul
programului ”Centenarul Marii Uniri și al Primului Război Mondial. Iași – capitala regatului României
1916-1918 și Moldova – leagăn al Marii Uniri”, noi .........................../(denumirea /numele ofertantului)
va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, în original:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Cu stima,
Data completarii ...............
Ofertant,
........................................................
(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 10
OPERATOR ECONOMIC
_______________________ (denumire)
IMPUTERNICIRE
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de....................,
la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
……………………………… (denumire), cu sediul in …………………………….. (adresa operatorului
economic), CUI nr. ....., CIF nr. ......, imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……,
domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de
identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP
……………………., avand functia de ……………………......, să ne reprezinte la procedura de atribuire a
contractului de servicii de organizare eveniment prin realizarea unor acțiuni din cadrul programului
”Centenarul Marii Uniri și al Primului Război Mondial. Iași – capitala regatului României 1916-1918 și
Moldova – leagăn al Marii Uniri”si sa semneze, în numele și pentru noi, urmatoarele documente:
1. Oferta (propunerea tehnica si propunerea financiara);
2. Documentele de calificare;
3. Raspunsurile la clarificari;
4. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu
privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data
……………

Denumirea mandantului
S.C. _________________________
reprezentată legal prin
_________________________
(Nume, prenume)
avand functia de
_________________________
(Functie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi stampila)

_________________________
(numele persoanei imputernicite)
_________________________
(semnatura persoanei imputernicite)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat. Toti ofertantii asociati
vor desemna acelasi reprezentant imputernicit pentru aceasta procedura.
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