
Formular nr, 1

Operator economic

(denumi rea/numelej

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr, 98/2016

art. 59-60Subsemnatul .............................. ............................................................., reprezentant împuternicit al........... ................................. (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate decandi dat/can di dat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert susţinător alcandidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica de..... .......... ...................  de către ............................. ............................... ......., declar pe proprie răspundere subsancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art, 59-60. cum ar fi următoarele:a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de parti cipare/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/candidatuî/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.
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Persoanele din cadrul Spitalului General CF Galaţi cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 
derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art 59-60, din Legea nr, 
98/2016 sunt următoarele:.................................. ......................................................................................................... ....Nr. Funcţia deţinută în cadrulcrt. Nume si prenume Spitalului General CF Galaţi1 Ec. Carmen Adriana Şerbănescu Manager2 Ec.Emilia Chirita Director fmaciar-contabil3 Dr. Mihaela Chelariu Director medical4 Teodor Ghinis Consilier Juridic5 Ec. Margareta Zaharia Şef Serviciu Finaciar-contabilitate6 Violeta Irimia Şef Serviciul SAAPCAT7 Tatiana Donici Insp. spec. SAAPCAT8 Gigi Neagu Modiga insp. spec. SAAPCAT9 Rodica CHISELEV Farmacist sef10 Monalisa P0ST0LACHE Farmacist sef12 Gina CARP asistent farmacie13 Morar li viu Sindicatul Liber Independent al salariaţilorînţeleg ca in cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sa fiu exclus din procedura de atribuire.

Operator economic,

(semnătură autorizată si stampila)

Nota:a) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice se va prezenta de: ofertant, asociat, tert susţinător si subcontractant;b) Declaraţia se va depune Ia data depunerii ofertei, data menţionata in documentaţie de atribuire si in invitaţia de aprticipare

13



Formular nr, 2
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE

privind neincadrarea in art, 164 din Legea 98/2016Subsemnatul,..............reprezentant împuternicit a î .......................... (denumirea operatorului economic) în calitate decandidat/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 -18s 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.Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.Subsemnatul declar că informaţiile furnizate 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 completăriiOperator economic,................ ............... (semnătură autorizată)

Nota:• Formularul pentru: Declaraţia privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr, 98/2016 se va prezenta (la 
solicitarea autoritatii contractante) doar de către operatorul economic clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar, 
după finalizarea evaluării ofertelor (respectiv după aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art.196 alin 
2/LG. 98/2016 coroborat cu prev artl32 alin 2/HG 395/2016);• Formularul se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si terţului susţinător
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OPERATOR ECONOMIC
FORMULARUL 3

(denumirea/numele

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art, 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit a l_______________________________,
(denumirea/numele si sediui/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 prevăzută 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 servirii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidatSubsemnatul 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
Operator economic,
Csemnătură autorizată)

Nota:• Formularul pentru: Declaraţia privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art 165 din Legea nr. 98/2016 se va prezenta (la solicitarea autoritatii contractante) doar de către operatorul economic 
clasat pe primul loc; in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluării ofertelor (respectiv dupa 
aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art. 196 alin 2/lG. 98/2016 coroborat cu prev 
art 132 alin 2/HG 395/2016);* Declaraţia se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si terţului susţinător
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Operator economic FORMULARUL 4

(denumirea / numele)

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/candidatasociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert susţinător al candidatului/ofertantului la procedura deatribuire a contractului de achiziţie publica de .................................... de către .............................................................declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:a) nu mi-am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art 51 din Legea nr. 98/2016;b) nu mă añu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; (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 legătură cu procedura în cauză;e) nu mă aflu în vreo situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii nu a condus la o distorsionare a concurenţei;g) nu mi-am încălcat 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 încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;h) nu m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, am prezentat informaţiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate;i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin informaţii confidenţiale, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către operatorul economic pe care-1 reprezint Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.Data completăriiOperator economic,................................(semnătură autorizata)

Nota;• Formularul pentru: Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 167 din Legea nr. 
98/2016 se va prezenta fia solicitarea autorităţii contractante) doar de către operatorul economic 
clasat pe primul loc, in clasamentul Intermediar, dupa finalizarea evaluării ofertelor (respectiv 
dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art 196 alin 2/lG. 98/2016 coroborat cu 
prev art 132 alin 2/HG 395/2016);• Declaraţia se solicita atat ofertantului asociat, sub contractantului cat si terţului susţinător

16



Operator economic 
(denumirea/numele)

Formular nr. 5

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ1. Subsemnatul reprezentant împuternicit a l ........... ................................... . (denumirea operatorului
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, laprocedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ................. ......... ...........  (se menţionează
procedura), având ca obiect ................... ........................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi
codul CPV), la data de  ........... .......... (zi/lună/an), organizată de .............. .................. (denumirea
autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:□  în nume propriu;□  ca asociat în cadrul asociaţiei.......... ......... ................................................ ;□  ca subcontractant a l ........... .................. .......... .................... ......... ............(Se bifează opţiunea corespunzătoare)2. Subsemnatul declar că:□  nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;□  sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexă.(Se bifează opţiunea corespunzătoare)3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoanejuridice 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,

(denumire, semnătură autorizată, stampila)

Nota: Declaraţia se va depune la data depunerii ofertei, data menţionata in documentaţie de atribuire si in invitaţia de aprticipare
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Operator economic 
(denumirea/mmeie)

Formular nr. 6

DECLARAŢIE

Subsemnatul.......... ............................. ............................................................................ reprezentant legal al.................. ............................................... ............................................................. ..... ......... ..„.{operator economic), declar pepropria răspundere că deţin:
• Autorizaţie de distribuţie angro si Autorizaţie de punere pe piaţa a produsului eliberata 

de Ministerul Sanatatii ■ Agenţia Naţionala a Medicamentului si a Dispozitivelor 
Medicale, în termen de valabilitate, pentru toate produsele din oferta depusă pentruprocedura d e ........... ............. ....................................pentru atribuirea contractului de achiziţie publicăavând ca obiect furnizare de medicamente, organizată de Spitalul General CF Galaţi în data de
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: Declaraţia se va depune la data depunerii ofertei, data menţionata in documentaţie de atribuire si in invitaţia de aprticipare.
• Autorizaţie de distribuţie angro se va prezenta (Ia solicitarea autoritatii contractante) doar de către 

operatorul economic clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluării ofertelorCrespectiv dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art 196 alin 2/LG. 98/2016 coroborat 
cu prev artl32 alin 2/HG 395/2016);
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Formular nr. 7OPERATORUL ECONOMIC
(denumirea/ sediul)

PROPUNEREA TEHNICA

NR.LOT DENUMIREA COMUNĂ INTERNAŢIONALĂ A PRODUSULUI U.M CONCENTRAŢIE FORMA DE PREZENTARE CANTITATE TOTALCANTIT.Galati Buzău1234567

Data completării
Nota: Formularul completat se va depune la data depunerii ofertei, data menţionata in documentaţie de atribuire si in invitaţia de aprticipare

Operator economic,
(semnătură autorizată si stampila)
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Formularul nr. 8

........... .....................(denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND

respectarea obligaţiilor referitoare la protecţia mediului 
si respectarea condiţiilor de muncă şi de protecţia muncii

Subsemnatul, reprezentant împuternicit a l ........... .................... ...................................... ...............................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic),declar pe propria răspundere, în conformitate cu art. 51 alin. 1 din L.98/2016 privind achiziţiîie publice ca:

1. La elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la respectarea condiţiilor de muncă 
şi a normelor de protecţia muncii şi PSI ce se impun a f i  respectate; voi respecta aceste condiţii pe 
toata durata executării contractului voi respecta legislaţia de securitate si sanatate in munca, in 
vigoare, pentru tot personalul angajat;

2. La elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la respectarea la protecţia mediului.

3. La elaborarea ofertei, am tinut cont si am inclus in cadrul ofertei costul pentru indeplinirea 
acestor obligaţii.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaîiu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem.
Data completării;.......................

Operator economic,

(semnătură autorizată)

Operator economic

Nota; Declaraţia se va depune la data depunerii ofertei, data menţionata in documentaţie de atribuire si in invitaţia de aprticipare
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Operator economic
FORMULARUL nr. 9

(denumirea}
FORMULAR DE OFERTĂCătre............................ ..................... ...................... ...................... .

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............... ..... .............................................................(denumirea/numele ofertantului) neoferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să furnizăm.................................................. ........ (denumirea produselor) pentrusuma de ................. ....... ..........................platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care 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 furnizăm produsele menţionate in anexa de mai jos în termenn de..........zile de lasemnarea contractului;
NR.LOT DENUMIREA COMUNĂ INTERNAŢIONALĂ A PRODUSULUI COD CPV U. M.

CANTITATE Totalcantitate
Preţ unitar (Lei fără TVA)

Total valoare (lei fără TVA)
COTATVAGalati Buzău

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)U  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă'7''altă ofertă". 21



j J  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.8. Precizam că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, în conformitate cu normele şi reglementările legale în vigoare.Data_____/_____/_____
(nume, prenume şi semnătură},in calitate d e............. ............................. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
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Formularul nr. 10Operator economic
(denumirea)

DECLARAŢIE

Subsemnatul................................................ ..........................................., reprezentant autorizatal.................................................. ............... ............., declar pe propria răspundere faptul că am înţeles căprodusele vor fi furnizate la cele două adrese ale autorităţii contractante astfel:Spitalul General CF Galaţi -  Galaţi, str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7 Secţia Exterioară cu Paturi CF Buzău -  Buzău, str. Republicii, nr. 8 -12 Produsele vor fi livrate numai în baza comenzilor ferme semnate de reprezentanţii autorizaţi ai autorităţii contractante.
Data completării:,

Operator economic,
(semnătură autorizată)

Nota: Decalratia se va prezenta (Ia solicitarea autoritatii contractante) doar de către operatorul economic clasat pe 
primul Ioc, in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluaţii ofertelor (respectiv dupa aplicarea criteriului de 
atribuire in conformitate cu prevederile art.196 alin 2/LG, 98/2016 coroborat cu prev artl32 alin 2/HG 395/2016)
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FORMULARUL n r .l l

OPERATORUL ECONOMIC înregistrat la sediul autorităţii contractante________ . . nr._________data___________ora_____(denumire / sediu )
SCRISOARE DE ÎNAINTARECătre________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă]

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr.______din_______________, privind aplicarea proceduriide ____________________(denumire procedură] pentru atribuirea contractului_____________________________________ (denumirea contractului de achiziţie publică],noi ____________________________________  (denumirea/numele operatorului economic] vă transmitemalăturat următoarele:1. Documentul______________________(tipul, seria/numarul, emitentul] privind garanţia pentru participare,în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de______copii:a] oferta;b] documentele care însoţesc oferta.Persoana de contact (pentru această procedura]NumeAdresăTelefonFaxE-mailAvem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. Data completării..... .......... . Ofertant,
(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampila]
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Formularul nr.12Operator Economic(denumirea)
ÎMPUTERNICIRESubscrisa ........................ .............. ................ ............... ..................  (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............ CN P............................. ...... , 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 atribuiriiaco rduluf 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).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 Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica.Data completării........................ . Ofertant,(denumire)reprezentată legal p rin _____________________(nume si prenume, semnătură autorizată şi ştampila) (Specimenul de semnătură al persoanei împuternicite)
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Formular nr.13

Ofertant Nr.________/
Denumire operator economic

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRICătre, (denumire entitate contractantă)Referitor la .__________________ pentru atribuirea contractului de (tip procedură)achiziţie publică^_________________________________________________________________ _ _______________ CODCPV________________ ,vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire Ia:
1.

2.

3,
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.
Cu consideraţie, S.C.

(adresa)

(semnătura autorizată)
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FORMULARUL nr. 14

OPIS

DOCUMENTE DE CALIFICARE

Nr.Crt. DOCUMENTE Pag-.---
Documente care dovedesc situaţia personala a ofertantului

1

2
3
4

Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

5

6
7

Documen te care dovedesc capacita tea tehnica /profesionala

9
10
11
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FORMULARUL nr. 15

(Daca e cazul) ACORD DE SUBCONTRACTAREIn vederea participării la procedura de achiziţie publica............................... .(tipul procedurii)............ ............. organizata de ......................................................................... ......... (denumirea autoritariicontractante) in vederea atribuirii contractului de furnizare avand ca obiect............ ............... ............................................. ....invitaţia de participare nr.......... ........................................................
1. Parti contractante:Acest acord este încheiat între SC................... .................................................................. cu sediulin......... .......................... (adresa,tel/fax)........................ ...............  reprezentataprin.... ..................... .................avand funcţia de................ ..... ................denumita in cele ce urmeaza a ficontractant general şiS.C........ ..................................................cu sediul în .................................... .............................. ,(adresa,tel/fax)  .................................. reprezentată prin_____________________ , avand funcţia d e ....................denumită în cele ce urmează sub contractant.
2. Partea /părţile din contract ce urmeaza a fî subcontractate, sunt;

3. Furnizarea prodeselor ce fac obiectul prezentului contract sunt:.....................................

3. Valoarea produselor ce fac obiectul prezentului contract este d e..............................
sau (Valoarea produselor/ lucrarilor/serviciilor ce fa c  obiectul prezentului contract este de ................................. . va fi  stabilita in contract].4. Contractul de sub contractare va fi incheiat în aceleaşi condiţii în care contractantul general a semnat contractul cu achizitorul si nu va conduce sub nicio forma la modificarea propunerii tehnice sau financiare care stau la baza contractului de achiziţie publica dintre achizitor si contractantul general.4. Durata de furnizare/prestare/execuţie a ..... ...................... ..............[produsele/serviciile sau lucrările),subcontractate va fi in conformitate cu durata prevăzută in contractul dintre contractantul general si achizitor.5.................... Sub contractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul general le are faţă de achizitor conform contractului de achiziţie publica......  ................. ................................................... ..... [denumire contract)Astfel, contractul dintre achizitor si contractantul general face parte integranta din prezentul contract, constituindu-se in Anexa la acesta.încheiat astazi,....... ..............................., in 3 exemplare originale.CONTRACTANT GENERAL SUBCONTRACTANT

(semnătură autorizată) [semnătură autorizată)


