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Operator economic
Formular nr. 1
.................................
(denumirea/numele)
SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI
Către: Orașul Săliște, Strada Șteaza, nr.9, județul Sibiu
Ca urmare a anunțului de participare publicat pentru atribuirea directa a contractului: ”Lucrari
de reparatii strazi din orasul Saliste”, noi …………………..............................………….
(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem următoarele :
1. Documentul .................................................... (tipul, seria/numărul,emitentul) privind
garanția de participare, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin
documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei (daca este cazul) ;
2. Informații în legătură cu procedura:
- adresa completă pentru corespondență, valabilă pentru comunicări la prezenta
procedură................................................................................................................
(denumire ofertant, localitate, strada, număr, cod poștal etc.)
- număr telefon ..................................
- număr fix valabil pentru comunicări la prezenta procedură ......................................
- adresa de e-mail valabilă pentru comunicări la prezenta procedură..........................
3. Subcontractanții nominalizați în ofertă sunt: ................................................ (denumire)
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.
Data completării: ……………
Cu stimă,
Operator economic,
........................................

2

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

Formular nr. 2

FORMULAR DE OFERTĂ
Către .............................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1.Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
.............................................................. , ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi
(denumirea/numele ofertantului)

cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam ”Lucrari de reparatii strazi din
orasul Saliste”
pentru suma de ........................................................................................................ lei,
(suma în litere si în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ............................................ lei.
(suma în litere si în cifre)

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreuna cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de .............. zile, 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.
Data ....................
............................................, în calitate de.............................., legal autorizat sa semnez
(Nume, prenume, semnătura)

oferta pentru şi în numele ..............................................................................
(denumirea/numele operator economic)
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ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
Nr.
Crt.
A
1.

TIPUL LUCRĂRII U.M

Localizare
Cantitati
(Strada)
estimate

C
6.

Reparatii carosabil sau parcari cu suprafete asfaltate
Reparare suprafaţa
Mp
50 Piata Junilor – Pod peste
asfaltata trotuar (3 cm
Raul Negru
BA8)
Reparaţii covor
Mp
1700 Piata Junilor – Saliste
asfaltic cu astenere
Bucuresti – Saliste
mecanizata
Oprea Micalus - Saliste
(4 cm BA 16)
Unghiului continuare
spre DJ106E - Sibiel
Reparaţii structura
Mp
1000 Piata Junilor – Saliste
carosabil, cu asternere
Bucuresti – Saliste
mecanizata (6 cm
BAD20)
Frezare si evacuare
Mp
1700 Piata Junilor – Saliste
strat de asfalt de
Bucuresti – Saliste
uzura
Oprea Micalus - Saliste
Unghiului continuare
spre DJ106E - Sibiel
Inlocuire borduri degradate
Montare borduri de
M
50 Piata Junilor
încadrare carosabil,
pe fundaţie din beton
C16/20
Alte lucrări de întreţinere si reparaţii necesare
Marcaj transversal
Mp
80 Piata Junilor

7.

Marcaj logitudinal

2.

3.

4.

B
5.

M

P.U / 1 m2
ofertat
Fara TVA

Pret total /
tip lucrare

150 Piata Junilor

TOTAL LEI FARA TVA
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Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

Formular nr. 3

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul

______________________,

administrator

al

societăţii

comerciale

__________________________________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos 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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Comunei ……………….. cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la valabilitatea ofertei.

NNr.Cr

Denumirea

Parte/părţile

Acord

subcontractor,

t.

subcontractantului

subcontractate

specimen de semnătură

cu

1
2
3
Data ………/………………….
Operator economic,
……………………………
(semnătura autorizată şi ştampilă)
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Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

Formular nr. 4

INFORMAŢII GENERALE
1.Denumirea/numele: …………………………………………………………………….
2. Codul fiscal: …………………………………………………………………………...
3. Adresa sediului central: ………………………………………………………………..
4. Comunicari referitoare la procedura
E-mail: …………………………………………………………...............................
Telefon: ………………………………………………………………………………..
Fax: …………………………………………………………………………………….
5. Cod poştal ……………………………………………………………………………...
6. Contul deschis la Trezorerie …………………………………………………………...
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare .……………………….. (numărul, data şi locul de
înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ……………………………… (în conformitate cu prevederile
din statutul propriu)
7. Principala piaţă a afacerilor: …………………………………………………………...
Data ………/………………….
Operator economic,
……………………………
(semnătura autorizată şi ştampilă)
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Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

Formular nr. 5

DECLARAŢIE PRIVIND PERSOANELE DIRECT IMPLICATE IN ÎNDEPLINIREA
CONTRACTULUI

Persoane direct implicate in îndeplinirea
contractului (Nume, Prenume)

Funcţie, atribuţii

Responsabil dedicat
contractului
RTE
RQ
Sef punct de lucru
Topograf

Data ………/………………….
Operator economic,
……………………………
(semnătura autorizată şi ştampilă)
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Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

Formular nr. 6

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(art. 164 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 în
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, respectiv:
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.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de
control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din
Legea 98/2016.
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.
Data ………/………………….
Operator economic,
……………………………
(semnătura autorizată şi ştampilă)
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Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

Formular nr. 7

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016
Subsemnatul(a)............................................................... (numele operatorului economic), în calitate
de ofertant ca urmare a anunțului de participare publicat pentru atribuirea directa a contractului:
”Lucrari de reparatii strazi din orasul Saliste”, declar pe proprie răspundere că:
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) din
Legea 98/2016.
2.Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situaţii prevazute de art. 167 (1) din Legea 98/2016,
respectiv:
a) nu am 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) se ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) nu am 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) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm 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) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin
severe;
g) nu ne-am 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) nu ne facem vinovati 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) nu am încercat să influenţam 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 contractului de achiziţie
publică/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 dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data ………/………………….
Operator economic,
……………………………
(semnătura autorizată şi ştampilă)
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Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

Formular nr. 8
DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

1. Subsemnatul/a………………............................……, în calitate de ofertant Ca urmare a anunțului
de participare publicat pentru atribuirea directa a contractului: ”Lucrari de reparatii strazi din
orasul Saliste”, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni
din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din conducerea Primăriei Orașului Săliște;
b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau afin, până la
gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din conducereaPrimăriei Orașului Săliște;
c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes
personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze
independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul
conduceriiPrimăriei Orașului Sălișteşi/sau nu avem 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 conduceriiPrimăriei Orașului Săliște si subunitatile sale implicate în procedura de
atribuire;
e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am 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 Primăriei
Orașului Săliște si subunitatile sale implicate în procedura de atribuire.
2. Subsemnatul/a………………………….…. 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.
3. 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.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Primăriei Săliște, județul Sibiu cu privire la orice aspect
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Nota: Persoanele care semneaza si aproba documentele aferente procedurii sunt:
1. primar-Racuciu Horatiu Dumitru
2. viceprimar-Bordea Andrei Aurel
3. secretar delegat -Ilies Paraschiva
4. administrator public-Luca Lucian
5. sef serviciu contabilitate-ITL-Streulea Niculina
6. arhitect sef delegat-Rosca Stefan
7. sef serviciu SMURD-Gandila Petru
8. achizitii-Ghebes Nicolae
Data ………/………………….
Operator economic,
……………………………
(semnătura autorizată şi ştampilă)
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Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

Formular nr. 9

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR DIN DOMENIUL
SOCIAL SI AL RELAŢIILOR DE MUNCA
Subsemnatul ................................................................................. (nume şi prenume în clar a
persoanei autorizate), reprezentant al ...............................................................................................
(denumirea ofertantului si datele de identificare) declar pe propria răspundere câ vom respecta si
implementa prestarea lucrarilor cuprinse în oferta conform reglementarilor stabilite prin legislaţia
adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele,
convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul social si al relaţiilor de munca.
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 şi am inclus costul pentru îndeplinirea
acestor obligaţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 3 2 6 privind ”Falsul în Declaraţii” din
Codul Penal referitor la ”Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii
de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta
serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda”
Data ………/………………….
Operator economic,
……………………………
(semnătura autorizată şi ştampilă)
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Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

Formular nr. 10

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnat(ul)/a
…………………………………………
reprezentant
legal
al
…………………………………………., ca urmare a anunțului de participare publicat pentru
atribuirea directa a contractului: ”Lucrari de reparatii strazi din orasul Saliste” declar pe propria
raspundere:
Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate cu cerințele
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum
și a dispozițiilor legale în vigoare, Primăria Saliste are statutul de operator de date cu caracter
personal.
Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de
subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică precum și în executarea unui eventual
contract, sunt prelucrate de Primăria Saliste, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului
European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar și numai
în desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în executarea contractului (în cazul în care
acesta va fi încheiat cu dumneavoastră).
Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date cu
caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă
după sine respingerea ofertei.
În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenţie şi de
opoziţie privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E.
nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.
Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul în mod liber și
neechivoc, la prelucrarea datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter
personal, în vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului.
Data ………/………………….
Operator economic,
……………………………
(semnătura autorizată şi ştampilă)
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