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

DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA
IN PREVEDERILE ART. 164, 165 si 167 DIN LEGEA 98/2016

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 ma aflu in niciuna din

situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/ 2016.

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 procedura 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

Formular nr. 3
Operator economic
_____________________
(denumirea/ numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 58-63
din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul, (numele si prenumele) ................................. reprezentant împuternicit
al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ tert sustinator/
subcontractant, la procedura pentru organizată de Institutul National de Endocrinologie
“C.I.Parhon”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 5863, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante este exclus din
procedura de atribuire.
Inţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea să fiu exclus
din procedura de atribuire .
Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la
organizarea, derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art.
58-63, din Legea nr. 98/2016.
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nume si prenume

Functia

Hirtea Simona Carmen
Grigorie Daniel
Boc Mariana
Enache Steliana
Breuscan Bianca
Gura Gabriel
Caragheorgheopol Gabriel
Ghetu Mirela
Anghelache Victorita
Nicolescu Vlad
Nastase Ioan

Manager
Director Medical
Director Financiar Contabil
Control Financiar Preventiv
Expert Achizitii – presedinte fara drept de vot
Inginer 1A - Membru in Comisia de Evaluare
Inginer 1A - Membru in Comisia de Evaluare
Biroul achizitii publice - Membru in Comisia de Evaluare
Membru Rezerva in Comisia de Evaluare
Membru Rezerva in Comisia de Evaluare
Membru Rezerva in Comisia de Evaluare

Data completării
______________
(numele si prenumele)
Reprezentant Imputernicit al
__________________________
Operator economic,
(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. 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)

