OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
Formularul nr. 1

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.80 din Legea 100/2016
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.80 din Legea 100/2016.
Declaram ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţelegem ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Prezenta declaraţie este valabila pana la data de (data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ____________

Operator economic,
(denumirea/numele)
____________________
(semnatura reprezentant legal)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
Formularul nr. 2
Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 79 din Legea
100/2016
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. 79 din Legea 100/2016, 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. 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, art. 37 şi 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 art. 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene - combaterea fraudei;
h) nicio persoana membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu a fost
condamnată printr-o hotărâre definitivă.
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 ......................
Operator economic,
_________________
(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătură autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
Formularul nr. 4
Declaratia privind neincadrarea la prev. art. 81 din Legea 100/2016
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. 81 din Legea 100/2016, respectiv nu
ma aflu în oricare dintre următoarele situaţii::
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 38, iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru
prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată
încălcarea acestor obligaţii;
b) împotriva operatorului economic s-a deschis procedura de insolvenţă, potrivit dispoziţiilor legale, cu
excepţia situaţiei în care operatorul economic se află în reorganizare judiciară;
c) a comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuţie integritatea, iar entitatea contractantă
poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe
judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) entitatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a
încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în
legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-un conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie
nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce îi reveneau în
cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior încheiat cu o entitate contractantă, iar aceste
încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sancţiuni comparabile;
g) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la
solicitarea entităţii contractante, în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al
îndeplinirii criteriilor de calificare şi de selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură
să prezinte documentele justificative solicitate;
h) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al entităţii
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii ori a furnizat din
neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor entităţii
contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic,
selectarea acestuia sau atribuirea contractului de concesiune către respectivul operator economic;
i) au comis în conduita lor profesională greşeli grave demonstrate prin orice mijloace pe care entitatea
contractantă le poate justifica, inclusiv ale instanţelor judecătoreşti, ale Băncii Europene de Investiţii
şi ale organizaţiilor internaţionale
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 ......................
Operator economic,
_________________
(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătură autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
Formular nr. 5

Declaratia privind neincadrarea la prev. art. 44 din Legea 100/2016

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. 44 din Legea 100/2016, respectiv nu
ma aflu în oricare dintre următoarele situaţii::
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 sau 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 sau 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 că poate avea, direct sau
indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură sau 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 entităţii contractante;
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 entităţii contractante
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ____________________________
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
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 ......................
Operator economic,
_________________
(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătură autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
Formularul nr. 6

INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:______________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________
telefon/fax,certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Declaram cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Date financiare

An 1
RON

An 2
RON

An 3
RON

Cifra de afaceri globala anuală
Data completării ______________

Operator economic,
(denumirea/numele)
____________________
(semnatura reprezentant legal)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formularul nr. 7

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII
PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul, ..........................., reprezentant imputernicit 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 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 ................. cu sediul în ........................., cu privire la orice aspect
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării ______________
Operator economic,
(denumirea/numele)
____________________
(semnatura reprezentant legal)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

LISTA
PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

N
r
cr
t

Obiect
contract

Codul
CPV

Denumirea/nume
beneficiar/client
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Preţ
contract

Procent
îndeplinit de
prestator
(%)

Perioada
derulare
contract**)

1
2
...
Operator economic,
(denumirea/numele)
____________________
(semnatura reprezentant legal)
*)Se precizeaza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau
contractant conducator (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestarii.

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Declaratie privind efectivul mediu al personalului si al personalului de conducere in ultimii 3 ani
1.
Subsemnatul,
_________________________________,
reprezentant
imputernicit
____________________________________________, declar pe propria răspundere, sub
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

al

2. 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.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante ...................... cu sediul în ..........................., cu privire
la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ____________________________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Anul 1

Anul 2

Personal angajat
Din care
personal de
conducere
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(numele reprezentantului legal, în clar)
_____________________
(semnătură autorizată)

Anul 3

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Declaratie și Lista privind calificările educaţionale şi profesionale ale personalului/organismului
tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului
Subsemnatul ......................, in calitate de ......................... al societatii ......................... declar pe
propria răspundere că pentru prestarea serviciilor de ............................... voi folosi următorul personal:
Nr.
crt.
0
1
2
3

Functia
1

Numele si prenumele
Studiile se specialitate
2

Calificare/
Atestare
3

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

Operator economic,
_________________
(numele reprezentantului legal, în clar)
_____________________
(semnătură autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Declaratie pe proprie raspundere și Lista privind utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice la dispoziţia
operatorului economic, indiferent de modalitatea juridica
Subsemnatul, 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 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 ................................................................. (denumirea şi adresa
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(numele reprezentantului legal, în clar)
_____________________
(semnătură autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

LISTĂ
privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Nr.
crt.

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

U.M

Cantitate

Forma de deţinere
Proprietate

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

Operator economic,
_________________
(numele reprezentantului legal, în clar)
_____________________
(semnătură autorizată)

În chirie

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

LISTA SUBCONTRACTANŢILOR
Subsemnatul, …………………………., [numele in clar al persoanei autorizate] 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 de mai jos sunt reale.
Subsemnatul ,…………………………………………….., declar că înformaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării datelor
din prezenta declaraţie.
Subsemnatul, ………………………………………., autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială,
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante ................ cu
sediul în ....................., cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Descrierea
detaliată a
serviciului ce
va fi
subcontractat

Valoarea
subcontractată

% din
valoarea
totală
ofertată a
serviciilor

Denumirea /
numele şi adresa /
sediul
subcontractantului

Subcontractant 1
Subcontractant 2
….
TOTAL

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

Operator economic,
_________________
(numele reprezentantului legal, în clar)
_____________________
(semnătură autorizată)

Acordul
subcontractantului
/ specimen de
semnătură

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formular 14
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... (denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să
prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum
şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de
.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul
de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3.
Ne
angajăm
să
menţinem
această
ofertă
valabilă
pentru
o
durată
de
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
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 documentaţia de atribuire.
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 publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă
de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între
noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
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)
Formular 14.1
CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru servicii
Anexă la ofertă
SUMAR ZONA 1/LOT 1
Tarif colectre populatie urban

Lei

Tarif colectare populatie rural

Lei

Tarif colectare personae juridice

Lei

Valorea redeventa

Lei

........ % asociaţi
lei:
........ % subcontractanţi lei:
........ % asociati
euro:
........ % subcontractanti euro:

TOTAL Lei:
Euro:

SUMAR ZONA 2/LOT 2
Tarif colectre populatie urban

Lei

Tarif colectare populatie rural

Lei

Tarif colectare personae juridice

Lei

Valorea redeventa

Lei

........ % asociaţi
lei:
........ % subcontractanţi lei:
........ % asociati
euro:
........ % subcontractanti euro:

TOTAL Lei:
Euro:

SUMAR ZONA 3/LOT 3
Tarif colectre populatie urban

Lei

Tarif colectare populatie rural

Lei

Tarif colectare personae juridice

Lei

Valorea redeventa

Lei

........ % asociaţi
lei:
........ % subcontractanţi lei:
........ % asociati
euro:
........ % subcontractanti euro:

TOTAL Lei:
Euro:

SUMAR ZONA 4/LOT 4
Tarif colectre populatie urban

Lei

Tarif colectare populatie rural

Lei

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
Tarif colectare personae juridice

Lei

........ % asociaţi
lei:
........ % subcontractanţi lei:
........ % asociati
euro:
........ % subcontractanti euro:

TOTAL Lei:
Euro:

SUMAR ZONA 5/LOT 5
Tarif colectre populatie urban

Lei

Tarif colectare populatie rural

Lei

Tarif colectare personae juridice

Lei

Valorea redeventa

Lei

TOTAL Lei:
Euro:

........ % asociaţi
lei:
........ % subcontractanţi lei:
........ % asociati
euro:
........ % subcontractanti euro:
.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de servicii
Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,
(denumirea contractului )
noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________,
(denumirea bancii)
(adresa bancii)
ne obligam in mod ferm si irevocabil fata de _____________________________________ sa platim suma de
(denumirea autoritatii contractante)
__________________________,
(în litere si în cifre)
la prima cererea scrisa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate, cu conditia ca în cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta
de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta în perioada de valabilitate
(denumirea/numele)
a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele)
a refuzat sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garantie este valabila pâna la data de ______________________.
Parafata de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către __________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare apărut în SEAP nr. ______ din __________ (ziua/luna/anul),
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ______________________________________________
(denumirea contractului de achiziţie publica), noi ___________________________________ (denumirea/numele
ofertantului) va transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ______________________________ (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;
2. Alte documente:
a) ……………………..
Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ____________________

Operator economic,
(denumirea/numele)
____________________
(semnatura reprezentant legal)

