FORMULARE

Formular nr. 1
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul(numele si prenumele)_________________________, reprezentant împuternicit
al __________________________________________________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii
din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia
prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
337/2006, 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.
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.
Data completării ......................

Reprezentant Imputernicit al Operator economic,
(numele si prenumele)
............................................................................
(semnătură autorizată si stampila)

Formular nr. 2
Operator economic
_____________________
(denumirea/ numele)
CERTIFICAT
de participare la licitatie cu oferta independenta
I. Subsemnatul/ Subsemnatii, ___________________________________, reprezentant/
reprezentanti legali al/ ai ________________________________________________________
intreprindere/ asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de
Institutul National de Endocrinologie “C.I.Parhon” - Bucuresti in calitate de autoritate
contractanta, cu nr. _______________________ din data de ____________________,
certific/ certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din
toate punctele de vedere.
II. Certific/ Certificam prin prezenta, in numele __________________________
urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/ consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in
conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/ sau incomplete in orice
privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa
inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau
juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care
oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind
conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare
concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea
ce priveste preturile/ tarifele, metodele/ formulele de calcul al acestora, intentia de a
oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta
elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea
ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor
oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/ declaram ca cele
consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
_________________________
Reprezentant/ Reprezentanti legali
(semnaturi)
Data
___________
* Licitatie = orice procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica, conform
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Formular nr. 3
Operator economic
________________________________
(denumirea/ numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006
Subsemnatul(a) __________________________________ (nume si prenume), reprezentant
al
______________________________________________________________________
(denumirea/ numele societatii comerciale), în calitate de ofertant la procedura de licitatie
deschisa pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect
_____________________________ (denumirea produsului şi codul CPV), la data de
____________________ (zi/lună/an), organizată de Institutul National de Endocrinologie
“C.I.Parhon” - Bucuresti, declar pe propria răspundere că nu ma aflu in niciuna dintre
următoarele situaţii::
a) am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b) c) nu 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;
c1) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit sau mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile
contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natură să producă grave
prejudicii beneficiarilor.
d) 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;
e) prezint informaţii false sau nu prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în
scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
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.

Reprezentant Imputernicit al Operator economic,
(numele si prenumele)
_________________________________
(semnătură autorizată si stampila)

Formular nr. 4
Operator economic
_____________________
(denumirea/ numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul, (numele si prenumele) ................................. reprezentant împuternicit
al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ ofertant/ ofertant
asociat/ subcontractant, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an),
organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:
Niciun membru al consiliului de administraţie/ organului de conducere sau de supervizare
şi/sau niciun acţionar ori asociat
nu este soţ/ soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv si nu se află în relaţii
comerciale, conform prevederilor art. 69 si 69^1 din OUG 34/2006,
cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
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

Reprezentant Imputernicit al Operator economic,
(numele si prenumele)
............................................................................
(semnătură autorizată si stampila)

Formular nr. 5
Operator economic
_____________________
(denumirea/ numele)
DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul(numele,prenumele).............................................. reprezentant împuternicit al
...................................................................................... (denumirea operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică licitatie deschisa, având ca obiect
............................... (denumirea produsului şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an),
organizată de ...................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun
ofertă:
_
|_| în nume propriu;
_
|_| ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................;
_
|_| ca subcontractant al ................................................;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
2. Subsemnatul declar că:
_
|_| nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;
_
|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
............................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Reprezentant Imputernicit al Operator economic,
(numele si prenumele)
............................................................................
(semnătură autorizată si stampila)

Formular nr. 6
Operator economic
_____________________
(denumirea/ numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz,
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice
pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
8. Principala piaţă a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Anul

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)

lei

echivalent euro

1..............
2.............
3..............
Media anuală :
Reprezentant Imputernicit al Operator economic,
(numele si prenumele)
............................................................................
(semnătură autorizată si stampila)

*) Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, de va lua in considerare cursul
mediu anual leu/ euro al BNR/ Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.

Formular nr. 8
BANCA
____________________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Către Institutul National de Endocrinologie “C.I.Parhon” - Bucuresti
Cu
privire
la
procedura
pentru
atribuirea
contractului
_________________________________ (denumirea contractului de achiziţie publică), noi
______________________________________ (denumirea băncii), având sediul înregistrat la
________________________________________ (adresa băncii), ne obligăm faţă de Institutul
National de Endocrinologie “C.I.Parhon” - Bucuresti să plătim suma de
__________________________________ (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără
ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa
autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei
uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul ______________________________________________________________
(denumirea/ numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________
(denumirea/ numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a
ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________
(denumirea/ numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de
valabilitate a ofertei.
d) in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia,
autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu
valoarea estimata a contractului, suma in conformitate cu prevederile art. 2781din OUG
34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare, republicata.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de _____________________.
Parafată de Banca ___________________________ (semnătură autorizată) în ziua _______
luna ________ anul _________.

Formular nr. 10
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către Institutul National de Endocrinologie “C.I.Parhon”
Bucuresti, sector 1, Bd. Aviatorilor nr. 34-36, CP 011863
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________________
(denumirea/
numele
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia
mai sus menţionată, să prestam _________________________________________ (denumirea
serviciilor), pentru suma de __________________________________________________
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia produselor, la care
se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ___________________________________
(suma în litere şi în cifre.)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam
serviciile în graficul de timp anexat sau conform termenelor stabilite de autoritatea
contractanta.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ___________ zile,
(durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ____________________ (ziua/ luna/ anul),
şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
5. Am înţeles şi consimţim ca, 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.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
Data _______/_______/_________
__________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________________________________
(denumirea/ numele operatorului economic)

