
MODELE DE FORMULARE
pentru achiziţia directă de

”Reducerea Emisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea
Sistemului de Iluminat Public comuna Sudiți, jud. Ialomița”

Formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei
şi a documentelor care o însoţesc și pe de altă parte, să permită Comisiei de evaluare o
examinare și evaluare rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse. 

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică  are  obligaţia  de  a  prezenta  formularele  prevăzute  în  cadrul  acestui  capitol,
completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

1. FORMULAR 1 Scrisoare de înaintare a ofertei.

2. FORMULAR 2 Formularul de ofertă, anexă 1 la formularul de oferta.

3. FORMULAR  C1 Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii.

4. FORMULAR 3  Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 și 167 din 
legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice.

5. FORMULAR 4 Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din legea nr 
98/2016 privind achizitiile publice  (evitarea conflictului de interese).

6. FORMULAR 5 Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, social și cu privire
la relațiile de muncă.

7. FORMULAR 6 Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani și 
anexă.

8. FORMULAR 7 Declarație privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de 
subcontractanti şi specializarea acestora.

9. FORMULAR 8 Acord de asociere în conformitate cu art. 53 din legea 98/ 2016 privind 
achizitiile publice.

10
.

FORMULAR 9 Acord de subcontractare.

11
.

FORMULAR 10 Declarație de acceptare a condițiilor contractuale



FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC
.......................................                                          Înregistrat la sediul ............................
(denumirea/numele)
nr. ............/..................
 

Scrisoare de înaintare a ofertei

Către ..........................................................................................
         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare  a  anunţului  publicat  pe  website-ul  comunei  în  secţiunea  Achiziții  cu

nr.  ................  din.........................  (ziua/luna/anul),  pentru  atribuirea

contractului  ......................................  ……………………………(denumirea  contractului  de

achiziţie  publică),  noi  ..................................................................  (denumirea/numele

ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:

1.  Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil,  conţinând, un original şi o copie scanată pe

suport electronic:

a) oferta.

2. Persoana de contact a ofertantului

Nume

Adresă

Telefon

Fax

E-mail

   Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

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

Cu stimă,

Operator economic,
..............................................



(semnătura autorizata şi stampila)

FORMULAR 2
OPERATOR ECONOMIC
 .........................................
 (denumire/oferte ofertant)

FORMULARUL DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1.  Examinând  invitaţia  de  participare  şi  documentele  conexe,  subsemnaţii,  reprezentanţi  ai
ofertantului  ...................................................................................................  ne  oferim  ca,  în
conformitate cu prevederile
               (denumirea/numele ofertantului) 
dumneavoastră, să 
executăm ........................................................................................................................
                                                                                          (denumirea lucrării)
pentru suma de ........................................................................, platibilă după recepţia lucrărilor, la
care 
                     (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
se adaugă TVA în valoare de ......................................................
                                  (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările
cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate
cu graficul de execuţie anexat, în ......................................................
                                  (perioada în litere şi în cifre)

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 60 de zile, respectiv până la
data de .................................................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
oricând 
                 (ziua/luna/anul)
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. 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 invitaţia de participare.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 |_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie public, aceasta ofertă, va constitui un
contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită
care nu corespunde cerinţelor dumneavoastră.

Data ……/……./…….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.



în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)



OPERATOR ECONOMIC  
__________________
   (denumirea/numele)

ANEXĂ 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

1.  Valoarea  maximă  a  lucrărilor  executate  de

subcontractanţi

......... (% din preţul total ofertat)

2. Garanţia de buna execuţie va fi

    constituită sub forma:                   

     în cuantum de:                                          

………….

.........  (% din preţul total ofertat)
3. Perioada de garanţie de bună execuţie ......... 
4.  Penalizări  pentru  întârzieri  la  termene

intermediare şi la termenul final de execuţie

......... (% din valoarea care trebuia să  fie realizată)

5. Limita maximă a penalizărilor                       ......... (% din preţul total ofertat)
6. Limita minimă a asigurărilor                          ......... (% din preţul total ofertat)
7. Perioada medie de remediere a defectelor   ......... zile calendaristice
8. Limita maxima a reţinerilor din situaţiile de plata 

lunare (garanţii, avansuri etc.)

.......... (% din situaţiile de plata lunare)

Operator economic,

………………………….
(semnatura autorizată)



FORMULAR  C1

OPERATOR ECONOMIC 
  __________________
  (denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE A LUCRARII

Nr.

crt.

Grupa de

obiecte/denumirea

obiectului
Săptămăna

1 2 ... ... n
fizic

%

val fizic

%

val fizic

%

val

1. Obiect 01

Categoria de lucrări:

………………………..
.... Obiect ....

Categoria de lucrări:

……………………,

Nota: organizarea de santier – nu este cazul 

OPERATOR ECONOMIC,
..........................

(semnătura autorizat)
                                                                                                             

       OPERATOR  ECONOMIC FORMULAR 3



                                                                    
        ..........................................
       (denumirea/numele)

 DECLARATIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile

publice

              Subsemnatul,  ...................,  in  calitate  de  Administrator/reprezentant  imputernicit  al
S.C. ........................... S.R.L., cu sediul in ..................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comertului
sub nr................................,  cod fiscal  ................................,  in  calitate  de ofertant/  candidat/  concurent,  la
atribuirea prin cumpărare directă a “....................”  ,  cod CPV ........................................,  declar pe propria
raspundere, cunoscand prevederile art. 326 din Noul Cod Penal privind falsul in declaratii si sub sanctiunea
excluderii din procedura, urmatoarele:

- nu ma aflu in situatia prevazuta la art.164, alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
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.
- nu ma aflu in nici una din situatiile prevazute la art.165 respectiv că nu am încălcat obligaţiile
privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat 
 -  art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice că în ultimii 3 ani: 
a) nu mi-am încalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu ma aflu în procedura insolventei sau în lichidare, în supraveghere judiciara sau în încetarea activitatii;
(a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)
c) nu am comis o abatere profesionala grava care sa îmi puna în discutie integritatea;
d) nu am încheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei în cadrul sau în
legatura cu procedura în cauza;
e) nu ma aflu în vreo situatie de conflict de interese în cadrul sau în legatura cu procedura în cauza;
f) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregatirea procedurii nu a
condus la o distorsionare a concurentei;
g) nu mi-am încalcat în mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de
achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior,
nu au existat încalcari care au dus la încetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese
sau alte sanctiuni comparabile;
h)  nu  m-am facut  vinovat  de  declaratii  false  în  continutul  informatiilor  transmise  la  solicitarea  autoritatii
contractante în scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare si
selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt în masura sa prezint documentele justificative solicitate;
i)  nu  am încercat  sa  influentez  în  mod  nelegal  procesul  decizional  al  autoritatii  contractante,  sa  obtin
informatii confidentiale, nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa
asupra  deciziilor  autoritatii  contractante  privind  excluderea  din  procedura  de  atribuire,  selectarea  sau



atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru catre operatorul economic pe care-l reprezint.

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  orice
documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în  cazul  în  care această declaraţie  nu este conformă cu realitatea sunt  pasibil  de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii:____/___/_______

Operator economic,
…….......................

     (semnatura autorizata)

OPERATOR  ECONOMIC FORMULAR 4



 ..........................................
       (denumirea/numele)
                                                                                                      

DECLARATIE

privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
 (evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul/a……………..................……........…,  în  calitate  de  ……............………………. (ofertant/
candidat/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător), la atribuirea prin cumpărare directă avand ca obiect :
……………………..,  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. 60
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:
 

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care
deţin  părţi  sociale,  părţi  de  interes,  acţiuni  din  capitalul  subscris  al  unuia  dintre  ofertanţi/candidaţi,  terţi
susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul
de  conducere  sau  de  supervizare  a  unuia  dintre  ofertanţi/candidaţi,  terţi  susţinători  ori  subcontractanţi
propuşi;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care
este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori
subcontractanţi propuşi;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre
care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori
indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură
să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător
are drept membri în cadrul 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 autorităţii contractante sau al
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

e)  situaţia  în  care  ofertantul/candidatul  a  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  autorităţii  contractante  sau  al
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

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  orice
documente doveditoare de care dispunem.

Nota
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea
si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
1. – ___________ - primar;
2. – ___________ -viceprimar; 
3. -- ___________- contabil;
4. – ___________ - secretar;
5. - ____________– consilier achizitii publice;
6. Consilieri  locali :
_______________________________________________________________________________________
____________.
Înteleg că în  cazul  în  care această declaraţie  nu este conformă cu realitatea sunt  pasibil  de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii:____/___/_______

Operator economic,
…….......................

       (semnatura autorizata)



OPERATOR ECONOMIC FORMULAR 5
             

………………………………. 
 (denumire )   

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIȚIILOR DE MEDIU, 
SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ

Subsemnat(ul)/a  ………………………………......……  reprezentant  legal  al

………………………………………………., participant la procedura de atribuire a contractului prin

achiziție  directă:

„______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________”

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, sub sancţiunile  aplicate faptei  de fals  şi  uz de fals în

declaraţii, că pe toată durata contractului de lucrări se vor respecta condițiile de mediu, social și cu

privire  la  relațiile  de  muncă,  conform  legislației  aflată  în  vigoare  la  nivel  național,  pentru  tot

personalul angajat  în execuția lucrării.

Ofertant,

......... .....................
(semnatura autorizata )



OPERATOR ECONOMIC FORMULAR 6
             

………………………………. 
 (denumire )   

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE 

ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul,....................,  administrator/reprezentant  împuternicit
al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat sunt reale. Subsemnatul declar că toate contractele de lucrări s-au finalizat ( sau se vor finaliza) cu
succes, fără penalizări sau reclamații din partea Autorității Contractante/Beneficiarul acestora. 

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 UAT Comuna ______________ cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

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

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului,  făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte
unităţi 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 completarii:____/___/_______

Operator economic,
…….......................

          (semnatura autorizata)



Anexă la FORMULARUL nr. 6

Lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani

Nr.
crt.

Denumirea /nume
Beneficiar, adresa

Denumirea
contractului,

cod CPV

Obiectul
contract

ului

Calitate
a

Executa
ntului*

Preț
contract 

Descrierea
activităților
desfășurate,

orice
informație
relevantă

PV
recepție
lucrări

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de : contractant unic, contractant asociat, subcontractant. 

Data completarii:____/___/_______

Operator economic,
…….......................

          (semnatura autorizata)



OPERATOR ECONOMIC FORMULAR 7
             

………………………………. 
 (denumire )   

Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de 
subcontractanti şi specializarea acestora

          Subsemnatul______________________________________________,administrator/reprezentant  împuternicit
al  ................................................................................, (denumirea/numele  şi  sediul/adresa  /ofertantului)  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  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................... Str............ nr. .., cod ....... .cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………… (se precizează data
expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Nr.
crt.

Denumire sub-
contractant 

Partea/părţile din
contract ce urmează
a fi subcontractate

Procentul aferent parţilor
din contract ce urmează a

fi subcontractate
(%)

Acord sub-
contractor cu
specimen de
semnătura şi

stampila

Data ................................ 

Operator economic,
......................

 (semnătura autorizată şi ştampila)

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art  292 « 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. 145, 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 »

Operator economic,
......................

 (semnătura autorizată şi ştampila)



Formular nr. 8

Acord de asociere
In conformitate cu art. 53 din Legea 98/ 2016 privind achiztiile publice

Nr.....................din..................................

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI 
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C.  ..........  SRL  cu  sediul  în  .....................................,str.  .....................................  nr...................,
telefon  .....................  fax  .........................,înmatriculata  la  Registrul  Comerţului
din ......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., cont
............................................deschis  la...............................................................  reprezentata
de ......................................................având funcţia  de..........................................  .  în calitate de asociat
-LIDER DE ASOCIERE
şi 
S.C.................................................,  cu  sediul  în  ..................................,str.  ................................
Nr...................,  telefon  .....................  fax  ................................,înmatriculata  la  Registrul  Comerţului
din ........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont
.............................................deschis  la............................................  reprezentata
de  .................................................................având  funcţia  de.........................................în  calitate  de
ASOCIAT
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art.  2. Obiectul  prezentului  acord  îl  constituie  asocierea  în  vederea……………………..conform
Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ...................
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv
până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.........................................................
...........................................  Contractul  de  achiziţie  cu  achizitorul  va  fi  semnat  de  către  liderul  de
asociere………………………………………………………………………………,  desemnat  ca  fiind
reprezentantul  autorizat  sa primească instrucţiunile  pentru şi  în  numele  oricăruia  şi  tuturor  membrilor
asocierii.
Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi
responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.
Art.  6. În  caz de adjudecare,  asociaţii  au  convenit  ca  cotele  de participare  în cadrul  asocierii  vor  fi
următoarele:
…............................................................................................. % (în litere),
…............................................................................................. % (în litere)
Art. 7. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului,
acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere.
Art.  8. Nici  una dintre Parţi  nu va fi  îndreptăţita să vândă,  cesioneze sau în orice alta modalitate să
greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii  şi prin obţinerea
consimţământului scris prealabil atât al celorlaltor Parţi cât şi a Beneficiarului.
Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de execuţie a lucrărilor,
cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT
semnătura
ASOCIAT 1
semnătura 
NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte 

clauze.
                                                                                       

                                                                                                                          





                                                                                                                  Formular nr. 9

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

     La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre ___________________________ si
 (denumire autoritare contractanta)
______________________________________privind obiectivul „_____________________________”
   (denumire contractant) (denumire contract)                                           

1. Parti contractante:
Acest contract este incheiat intre S.C. _________________________ cu sediul in ______________
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si
   (adresa, tel., fax)                                                     
______________   Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si
S.C. ________________________ cu sediul in ______________________________,
                                                                                               (adresa, tel., fax)                                              
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, 
denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt______________ de:
       (lucrari,produse,servicii)
- ____________________
- ____________________.

Art.2. Valoarea  _______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.
                       (lucrari,produse,servicii)
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general
a  facturii  intocmite  de  subcontractant,  contravaloarea________________  executate  in  perioada
respectiva.
                                                                                    (lucrari, produse, servicii)
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii ________________
         (lucrarilor,produselor,serviciilor)                                                                                                     
de catre beneficiarul __________________________
                                (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________ este in conformitate cu contractul,
                                               ( lucrarilor, produselor,serviciilor)
esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal
incheiat la terminarea ________________________.
                                                               (lucrarilor, produselor,serviciilor)
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile
legale.

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________
                                                                                     (lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata
beneficiarului,  subcontractantul  va  platii  penalitati  de  ______%  pe  zi  intarziere  din  valoarea
____________________ nerealizata la termen.



 (lucrarilor, produselor,serviciilor)
Pentru  nerespectarea  termenelor  de  plata  prevazute  la  art.3.,  contractantul  general  va  platii

penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care
contractantul  le  are  fata  de  investitor  conform
contractului_________________________________________________________.
                                                       (denumire contract)
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile
se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________ _________________________
                         (contractant)                             (subcontractant)

Notă: Prezentul Acord de subcontractare conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.



Formular nr. 10
   

  OFERTANT
SC

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

         Subsemnatul _________________ reprezentant al ___________________ cu sediu social in  
loc.__________________________________________, in nume propriu declar că accept clauzele 
contractuale si condițiile din caietul de sarcini prevazute in modelul de contract publicat in cadrul prezentei
proceduri de atribuire si in caietul de sarcini, parte integranta a Documentației de atribuire.

[x] fara obiectii
□ cu urmatoarele obiectii:
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
………….

Data completării: _________________                                                          Operator economic,
                                                                                                     



Formular nr. 19

Declaraţie

privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini

Subsemnatul 
                                                                                                           

, 
reprezentant al                                                                                                    

[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului] , declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că , la intocmirea ofertei pentru 
atribuirea contractului de achizitie publica:

                                                                                                                              am 
tinut cont de toate cerintele prevazute in caietul de sarcini .

Mă angajez să execut lucrarile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în 
conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie 
a muncii care sunt în vigoare în România.

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, costurile aferente 
îndeplinirii acestor obligaţii fiind incluse în preţul contractului conform propunerii financiare

Ofertant

…............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)
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