Formular nr.1

OPERATOR ECONOMIC
……………..………..
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autoritãţii contractante nr . . . / . . .
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Cãtre __________________________
(denumirea autoritãţii contractante şi adresa completã)

Ca urmare a anunţului de participare din data de _________________ privind
aplicarea

procedurii

pentru

atribuirea

contractului

_________________________________, noi __________________________ vã
(denumirea contractului de achiziţie publicã)

(denumirea/numele operatorului economic)

transmitem alãturat urmãtoarele:
1. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un numãr de
_______ copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa cã oferta noastrã este corespunzãtoare şi vã satisface cerinţele.
Data completãrii . . .
Cu stimã,
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Formular nr.2

OPERATOR ECONOMIC
…………………….
(denumire/nume)

IMPUTERNICIRE
privind participarea la procedura de achiziţie prin cerere de ofertă
Subscrisa ……………………………………………………………………………, cu
sediul in ………………………………………………………………………….., înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ……………………., CUI ………………………,
atribut fiscal ……, împuternicim prin prezenta pe …………………………………..,
domiciliat în ………………………..Identificat cu B.I./C.I. seria ……., nr. ……………..,
CNP ……………………………, eliberat de………………………., la data de ……………..,
având funcţia de …………………….., să ne reprezinte la procedura de achiziţie prin
cerere de ofertă, organizată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Geologie şi Geoecologie Marină - GeoEcoMar, în scopul atribuirii contractului de
achiziţie pentru furnizarea ……………………………
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi
obligaţii:
1. să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în
legătură cu participarea la procedură;
2. să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate
documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii;
3. să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare
în timpul desfăşurării procedurii;
4. să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze
răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la
procedură.

Data
…………..

Denumirea mandantului
S.C. …………………………………
reprezentată legal prin
………………………………………..
(nume, prenume, ştampilă)

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite.
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Formular nr.3

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

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
(denumirea/numele ofertantului)

prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm
_________________ pentru suma de ________________________ la care se
(denumirea produselor)

(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)

adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________ .
(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să
furnizăm produsele în graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
_______________ zile, respectiv până la data de___________________
(durata în litere şi în cifre)

(ziua/luna/anul)

şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta
ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră
este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
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|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem oferta alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. 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.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau
orice altă ofertă pe care o puteţi primi.
Data completării
____________________

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Anexa nr.1 la Formularul nr.3

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru produse1

Nr. crt

Denumirea
produsului

Cantitatea
(U.M.)

Preţul
Unitar

Preţul
total

TVA

EUR

EUR

EUR

TOTAL

Data completării
____________________
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Fără a aduce atingere acordurilor şi convenţiilor la care România este parte, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt
relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obţinut în urma aplicării criteriilor de atribuire, autoritatea contractantă are
dreptul de a declara ca fiind câştigătoare o ofertă care conţine, în proporţie de mai mult de 50%, produse a căror origine determinată conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificările
ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe cu care Comunitatea Europeană a încheiat acorduri
bilaterale sau multilaterale prin care se asigură un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe pieţele ţărilor
respective, în detrimentul unei oferte care conţine, în proporţie de mai puţin de 50%, astfel de produse.
În sensul celor de mai sus, prin oferte relativ echivalente se va înţelege acele oferte pentru care diferenţa dintre preţurile
prevăzute în propunerile financiare nu depăşeşte 3%. – art.254 din O.U.G. nr.34/2006.
1

5

Anexa nr.2 la Formularul nr.3

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

GRAFIC DE LIVRARE

Nr.

Denumirea

Cantitatea

Data de livrare/Perioada de timp

crt.

produsului

(U.M.)

exprimată în zile calendaristice necesară
fiecărei livrări

1
2
.
.

Data completării
____________________

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Anexa nr.3 la Formularul nr.3

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

GRAFIC DE EXECUŢIE LUCRĂRI

Nr.

Denumirea lucrării

Data de execuţie a lucrării/Perioada de
timp exprimată în zile calendaristice

crt.

necesară fiecărei lucrări executate
1
2
.
.

Data completării
____________________

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Formular nr.4

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 (în EUR):

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
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Formular nr.5

BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participare
cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Către ___________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,
(denumirea contractului de achiziţie publică)

noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________,
(denumirea băncii)

(adresa băncii)

ne obligăm faţă de _____________________________________ să plătim suma de
(denumirea autorităţii contractante)

__________________________,
(în litere şi în cifre)

 condiţionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate
cu contractul garantat; sau
 necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei
acestuia cu privire la culpa ofertantului garantat,
în cazul existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate
(denumirea/numele)

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 publica în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________.
Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____
(semnătura autorizată)
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Formular nr.6

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind situaţia personală a operatorului economic
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. 180 din
Ordonanţa de urgenţa 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, cu modificările şi completările ulterioare, 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.
Subsemnatul(a) ________________________________________________
(denumirea operatorului economic-peroană juridică),

în calitate de ofertant la procedura de ____________________ pentru atribuirea
(se menţionează procedura)_

contractului de achiziţie publică având ca obiect _____________________________
(denumirea podusului şi codul CPV)

organizată de ___________________________ declar pe proprie răspundere că:
(denumirea autorităţii contractante),
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a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu
cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre
situaţiile prevăzute la lit. a);
c) 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
până la data solicitată;
d) nu 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.
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 încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
___________________
(semnatura autorizată )
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Formular nr.7

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind calitatea de participant la procedură

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________,
(denumireaşi sediul operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că,
la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ____________________,
(se menţionează procedura
)având

ca obiect _________________________ la data de _____________,
(denumirea produsului şi codul CPV)

(zi/lună/an)

organizată de ______________________ particip şi depun ofertă:
(denumirea autorităţii contractante)

|_| în nume propriu;
|_| ca asociat în cadrul asociaţiei ………………….;
|_| ca subcontractant al ................................;
(se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar că:
|_| nu sunt membru al niciunui 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
intervene 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.
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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 personae juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
____________________________ cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
_______________________
(semnatura autorizată )
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Formular nr.8

OPERATOR ECONOMIC
.................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CLAUZELOR OBLIGATORII CONTRACTUALE

Subsemnatul …………………….. reprezentant împuternicit al ...........................
(numele şi prenumele persoanei autorizate)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

în nume propriu şi în numele asocierii, declar că sunt de acord cu toate prevederile
clauzelor obligatorii contractuale publicate în cadrul prezentei proceduri de atribuire şi
ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Numele şi prenumele
______________,

Data :

(semnatura şi ştamplia),

în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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Formular nr.9

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din O.U.G. nr.34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul...................................................................................,

reprezentant

împuternicit al ................................................. declar pe propria răspundere, sub
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic)

sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte
publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 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 şi/sau consultantul – organizator al procedurii au
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare în conformitate cu prevederile legale.
Data completării ......................

Operator economic,……....………………………..
(nume, semnatura autorizată şi ştampila)

Notă: În cazul unei asocieri se va prezenta de către fiecare membru al asocierii
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Formular nr.10

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr.34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant
împuternicit

al

...............................................................................................................,

(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic)

în calitate de ofertant la procedura pentru achiziţionarea ………………………….de către
(denumirea produselor)

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină –
GeoEcoMar, declar pe proprie răspundere că:
a) nu suntem în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic;
b) ne-am îndeplinit/nu ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi
(se şterge opţiunea care nu este valabilă)
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 societatea este stabilită;
c) în ultimii doi ani nu ne-am îndeplinit sau ne-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile
contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de
natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) nu am fost condamnaţi, 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) nu prezentăm informaţii false 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 şi/sau consultantul - organizator au dreptul de a
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de
care dispunem.
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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,……....………………………..
(nume, semnatura autorizată şi ştampila)
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Formular nr.11

Terţ susţinător financiar
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................
.............................................................................................................................................
(denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ....................... având sediul înregistrat la ................................................
(denumirea terţului susţinător financiar) ............................................................................... (adresa terţului susţinător
financiar),

ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................
..................................................................... toate resursele financiare
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de
acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează
a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem
la dispoziţia ......................................................................................................... suma de
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

....................................................................... necesară pentru îndeplinirea integrală,
(valoarea totală/parţială din propunerea financiară)

reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ............................................ declarăm că înţelegem să răspundem faţă
de
(denumirea terţului susţinător financiar),

autoritatea contractantă
..........................

pentru

neexecutarea

oricărei

obligaţii

asumate

de

(denumire ofertant/grupul de operatori economici)

în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ..............................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens,
definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, .......................................... declarăm că înţelegem să renunţam definitiv
(denumirea terţului susţinător financiar),

şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de
autoritatea contractantă, cât şi faţă de ......................................................... care ar putea
conduce la
(denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi),

neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,............................................. declarăm că înţelegem să răspundem
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(denumirea terţului susţinător financiar),

pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor
prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu
prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 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 financiară acordată
..............................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,

Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)
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Formular nr.12
ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr.
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.
1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate
(denumire operator economic, sediu, telefon)

de..............
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate
(denumire operator economic, sediu, telefon)

de..............
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................
................................ pentru atribuirea contractului .........................................................
(denumire autoritate contractantă).

obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei
comune ca fiind câştigătoare.
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului
de achiziţie publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate
de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării
procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a
contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
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4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei
pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru
asocierea constituită prin prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei
pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea
constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a
procedurii de achiziţie).
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art.
2 din acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi
transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de
nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare
parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice
ale obiectului contractului/contractelor.
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Formular nr.13

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai
................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică
organizată de ..........., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de
................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi
complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în
condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice
privinţă;
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3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care
ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind
condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în
ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a
oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă
elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în
ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau
serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,

Data
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Formular nr.14

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la art. 69^1 din O.U.G. 34/2006
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant
împuternicit
al
.............................................................................................................................................
....(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic)
în calitate de ofertant la procedura “cerere de ofertă” pentru achiziţia de produse sonare
(cod CVP 38113000-0), echipament de navigaţie (cod CPV 29812300-7) şi instrumente
geofizice cu magnetometru (cod CVP 38260000-5) organizată de către I.N.C.D.
GeoEcoMar, declar pe proprie răspundere că: - nu avem drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem
acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudã sau afin pânã la gradul al
patrulea inclusiv sau care se aflã în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevãzute
la art. 69 lit. a) din O.U.G. 34/2006, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul
autoritãţii contractante:
- Director General, Gheorghe OAIE;
- Director Economic, Ana OLTEANU;
- Coordonator Tehnic, Jenica BUJINI;
- Birou Investiţii şi Achiziţii Publice, Aurica SPIRACHE.
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.
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 ......................
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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Formular nr.15

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________,
(denumireaşi sediul operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg 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

_________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic şi
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

financiar în legatură cu activitatea noastră.

Data completării ____________________

Operator economic,
_______________________
(semnatura autorizată )
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Anexa la formularul nr.15

Nr.

Obiectul

Codul

Denumirea/

Calitatea

Pre’ul total al

Procent

Cantitatea

Perioada

de

crt.

contractului

CPV

numele beneficiarului/

furnizorului*

contractului

îndeplinit

(U.M.)

derulare

a

1

clientului

de furnizor

Adresa

(%)

2

3

4

5

6

contractului

7

8

1
2
..

Operator economic,
_______________________
(semnatura autorizată )

*

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
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