Capitolul III Formulare
Instrucțiuni de completare a formularelor/declarțiilor pentrui demonstrarea îndeplinirii
criteriului de calificare și selecție de către ofertanți/ candidați a conformității ofertei cu
cerințele din documentația de atribuire.

Orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat numai în original
de ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă
persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi
împuternicirea reprezentantului legal.
În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,
orice
document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al
grupului de operatori.
Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi
prezentate în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă : original, copie
legalizată sau copie conform cu originalul. Entitatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita
ofertanţilor declaraţi câştigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care
acestea au fost depuse în procedură în forma “copie conform cu originalul”.
Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în
copie conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană.
Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât
informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu
documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea entitaţii contractante

.
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OFERTANT
FORMULARUL nr. 1
………..…......……………….
(denumire/nume)

Înregistrat la sediul
sub nr. ......../................... ora ......:.......

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: Asociatia ACCEPT
Sediul social: str Lirei nr 10Sector 2, București, cod poștal 021422, România
Ca urmare a anuntului din data de 14.11.2018 privind aplicarea procedurii competitive
pentru atribuirea contractului de servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului
”Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI” ce face obiectul contractului de finanțare
nr.777309- LGBTI Partnership – REC-DISC-AG2016/REC-DISC-AG2016-02.
Noi …......................................………………. (denumirea/numele ofertantului) vă
transmitem alăturat, următoarele:
1. Plic sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Persoana de contact (pentru această procedura):
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.
Data completării: [ZZ.LL.AAAA]
...............................
(numele şi funcţia persoanei autorizate)
.........................
(semnătura persoanei autorizate)
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Operator economic
..........................
(denumirea/numele)

Formularul 2

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din
Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
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.
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
Entitatea 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)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator
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OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele

Formularul 3

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 165 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 nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că Entitatea 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 ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Operator economic
….......................
(denumirea/numele)

Formularul 4

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
candidat/candidat
asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert
sustinator
al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
………………………… de către …………………………………………………, declar pe proprie
răspundere că în ultimii 3 ani:
a) nu mi-am încă lcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activită ţii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuţie integritatea;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în
cadrul sau în legă tură cu procedura în cauză ;
e) nu mă aflu în vreo situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legă tură cu procedura în cauză
;
f) nu am participat la pregă tirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii
nu a condus la o distorsionare a concurenţei;
g) nu mi-am încă lcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui
contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, nu au existat încă lcă ri care au dus la încetarea anticipată a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu m-am fă cut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea
autorită ţii contractante în scopul verifică rii absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie, am prezentat informaţiile solicitate, sunt în mă sură să prezint
documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorită ţii contractante, să
obţin informaţii confidenţiale, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o
influenţă semnificativă asupra deciziilor autorită ţii contractante privind excluderea din procedura
de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie publică /acordului-cadru că tre
operatorul economic pe care-l reprezint.
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
Entitatea 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.
Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formularul 5

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economicpersoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent/tert sustinator/subcontractant la
procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului,
seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de
................................................ [se inserează numele entitaţii contractante],
declar pe proprie răspundere că nu sunt in situatiile prevazute la art. 60 lit.d si e din Legea
nr.98/2016:
ART. 60
Ofertantul individual/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantu propusl /Terțul susținător
care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie consiliului de administraţie/organului
de conducere sau de supervizare şi/sau are 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 entitaţii contractante sau al furnizorului de servicii de
achiziţie implicat în procedura de atribuire, ofertantul/candidatul a nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane de
decizie în cadrul Entitate contractantăsau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în
procedura de atribuire, este exclus din procedura de atribuire.
Persoanele din cadrul Entitatii contractatnte la care care se raporteaza respectarea prevederilor
art.60 pentru prezenta procedură, sunt următoarele :
Persoanele care dețin functii de decizie în cadrul Entitate contractantă sunt:
- Florin Buhuceanu- Presedinte Executiv
- Carolina Marin - Vicepresedinte
- Teodora Roseti Ion Rotaru – Coordonatoare de proiect
- Andreea Nastasa –Manager financiar
Notă: prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor
acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel
puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
Înteleg 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,
…………………
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Formularul 6
Operator Economic
.................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU
SPECIFICAŢIILE CAIETULUI DE SARCINI

Subsemnatul……………………..(numele şi prenumele in clar ale persoanei
autorizate)................,reprezentant
împuternicit
al...................(denumirea/numele
ofertantului)..................., declar ca propunerea tehnica ofertata, respecta integral cerinţele din
Caietul de Sarcini.

Data completării
.................................
stampila)

Operator economic,
(semnătură
autorizată

şi

.....................................................
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FORMULARUL nr. 7
OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT
................................................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/ sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, cu modificările şi completările ulterioare
Subsemnatul(a), ....................., în calitate de ................, referitor la procedura competitivă
pentru atribuirea contractului de servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului
”Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI” ce face obiectul contractului de finanțare
nr.777309- LGBTI Partnership – REC-DISC-AG2016/REC-DISC-AG2016-02.
, declar pe propria răspunde, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta
prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Subsemnatul(a), ..............................., declar că am cunoştinţă de prevederile articolului 57 din
Regulamentul financiar UE nr. 966/2012 și ale legislației naționale în vigoare în materia conflictului
de interese.
Subsemnatul(a), ........................, declar că voi informa imediat Asociatia ACCEPT dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie.
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
Asociatia ACCEPT are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice
informaţii suplimentare.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

...............................
(numele şi funcţia persoanei autorizate)
.........................
(semnătura persoanei autorizate)
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Operator Economic
.................................
(denumirea/numele)

Formularul 8

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._______________________________________________________
8. Principala piaţă a afacerilor :
9. Cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani :
Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.)
Anul
lei
echivalent euro
2017
2016
2015
Media anuală a cifrei
de afaceri globală:
10. Contul nr._____________________________________ deschis la banca_________________
11. Contul nr._____________________________________ deschis la TREZORERIA STATULUI.
Operator economic
(Semnătură autorizată)
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Formularul 9
Operator Economic
..........................
(denumirea)
ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu
sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul
Comerţului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în
calitate de ……………………………….,
Împuternicim
prin
prezenta
pe
Dl/Dna………………….……,
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 atribuire
….........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizată de...................în scopul
atribuirii acordului-cadru.
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
prezenta 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.
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate a persoanei împuternicite
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie
a Entitaţii contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publica.
Data completării ............................
Ofertant,
........................................................
(denumire)
reprezentată legal prin _____________________
(nume si prenume, semnatura autorizată şi ştampila)
(Specimenul de semnătură al persoanei împuternicite)
..............................................

This project is funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020 under Grant Agreement
number: 777309 — Partnership for LGBTI Equality — LGBTI Partnership REC-DISC-AG-2016/REC-DISC-AG-2016-02. The content of
this document represents the views of the authors only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept
any responsibility for use that may be made of the information it contains.

12

Formularul 10
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1.
Examinand
documentatia
de
atribuire,
subsemnatii,
reprezentanti
ai
ofertantului
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si
(denumirea/numele ofertantului)
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prestăm
serviciile ............................. (obiectul achiziției ) pentru suma de ________________________ lei,
(suma în litere si în cifre)
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei.
(suma în litere si în cifre)
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem prestarea serviciilor
conform cerințelor caietului de sarcini.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
___________________________ zile, respectiv pana la data de ____________________
(durata în litere si în cifre)
(ziua/luna/anul)
si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant
între noi.
5. Precizam
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în
mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Întelegem 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
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
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Anexa Formular de oferta – Centralizator preturi

Tip de
activitate

Buget max.
lei cu TVA

Servicii de
cazare cu mic
dejun
TVA 9 %
Servicii de
restaurant
(dejun și cina)
TVA 9%
Servicii pauză
de cafea
TVA 9%
Servicii
închiriere sală
TVA 19%
TOTAL

14028.30

Buget
max. lei
fără TVA
12870

u/m

11732.76

10764

156
mese

1870.44

1716

1482.39

1245.68

156
pauze de
cafea
3 zile

29113.89

26595.68

Preț unitar
ofertat lei
fără TVA

Preț total
ofertat lei
fără TVA

Preț total
ofertat cu
lei TVA

78 nopți
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