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FORMULAR 1 

 

Ofertantul/Ofertantul asociat/Terţul susţinător                                                               
____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

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. 18
1
-18

5
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. 

  

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________. 
     (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

    Data completării ...................... 

 

 

Ofertant//Ofertant asociat/Terţ susţinător     

 _________________ 

 

(nume, prenume, semnătura autorizată, ştampilă) 

act:126692%2041995922
act:126881%200
act:126692%200
act:126692%2041995383
act:126692%2041995418
act:126881%200
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%200
act:26584%2065402587
act:26584%2065402602
act:56971%2063695715
act:56971%2063695762
act:56971%2063697829
act:56971%2063697832
act:56971%200
act:329918%2064061055
act:56971%2063697824
act:126692%2041994745
act:126692%2096797768
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FORMULAR 2 
 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 

 

Subsemnatul ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, 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 nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 165 

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de 

calificare sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de 

a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

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 

 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 
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                FORMULAR 3 

 

 

 

Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terţul susţinător                                                             
____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERES 

 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 

economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 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 nu mă aflu în oricare din următoarele situații prevăzute la art. 167 din Legea nr. 

98/2016 privind achizţiile publice. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare 

sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, 

în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

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 

 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

 

Ofertant/Ofertant asociat/ Subcontractant/Terţ susţinător 
................................. 

(nume, prenume, semnătura autorizată, ştampilă) 

 

 

 

 

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, 

derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt cele mentionate in fisa de date a achizitiei. 
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FORMULAR 4 

 

Ofertantul/Ofertantul asociat 

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

(denumirea) 

 

 

 

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 ................................., urmatoarele: 

1. am citit şi am inţeles conţinutul prezentului certificat; 

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în 

care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate şi/sau incomplete în orice privinţă; 

3. fiecare semnatură 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 întelege 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 prezentata 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/Ofertant asociat 

 

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

(nume, prenume, semnătura autorizată, ştampilă) 
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FORMULAR  5 

 

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) 

 

7. 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.) 

lei 

Cifra de afaceri  

anuală (la 31 dec.) 

echivalent euro 

1..............   

2.............   

3..............   

Media anuală :   

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 
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FORMULAR 6 

      

 

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA 
LOTUL NR.___________ 

 

Către: 

Clubul Sportiv Universitar Oradea, Str. Universității nr.1  

 

Domnilor, 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

__________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu 

(denumirea/numele ofertantului) 

 prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm ……. pentru suma de… lei, 

reprezentând …(suma în litere şi în cifre) lei, , 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 noastra este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 

conform propunerii tehnice. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ………..zile (durata in 

litere si cifre)  respectiv pana la data de …………………………, (ziua/luna/anul) şi ea va ramane 

obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea acordului-cadru aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract 

angajant intre noi. 

5. Precizam ca: 

     _    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 

separat, marcat in mod clar "alternativa"; 

     _    |x|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, 

sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta 

pe care o puteti primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

 

_______________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

   (nume, prenume,semnătura, ştampilă) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                           (denumirea/numele operatorului economi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


