
OPERATORUL ECONOMIC
___________________

(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca  urmare  a  anunţului/invitaţiei  de  participare  nr.  ______  din  ______________,  privind

achiziția  directă  în  vederea  atribuirii  contractului

_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului  economic)  vă

transmitem alăturat următoarele:

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

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

Data completării ___________ Cu stimă,

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

 (semnătura autorizată )



denumirea/numele ofertant) Formular nr. 1

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1.  Examinând  documentaţia  de  atribuire,  subsemnaţii,  reprezentanţi  ai  ofertantului  ......
(denumirea/numeleofertantului)  ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia  mai  sus  mentionată,  să  executăm  ......................  (denumirea  lucrării)  pentru  suma
TOTALĂ de  ..................................  (suma în  litere  şi  în  cifre,  precum şi  moneda  ofertei)  platibilă  după
recepţia lucrărilor, 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 realizăm lucrările în
termen de ………………..de la semnarea contractului. 

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. 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”/”altăofertă”.

 |_| nu depunem ofertă alternativă.

5.  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.

6.  Înţelegem că nu sunteţi  obligaţi  să  acceptaţi  oferta  cu cel  mai  scăzut  preţ  sau orice  ofertă
primită.

7. Am înteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatigatoare,
sa  constituim  garantie  de  buna  executie,  in  conformitate  cu  prevederile  din  documentatia
achizitiei. 

Data _____/_____/_____

 (nume, prenume şi semnătură), 

L.S.



încalitate  de  ............................................
legalautorizatsăsemnezofertapentruşiînnumele  .......................................  (denumirea/numele  operatorului
economic)

Operator economic
__________________
  (denumirea/numele)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

1 Valoarea  maximă  a  lucrărilor  executate  de
subcontractant (% din preţul total ofertat si valoare) ……………….

2 Garanţia  de  bună  execuţie  va  fi  constituită  sub
forma........................
în cuantum de:

……………….
……………….

3 Perioada de garanţie acrodată lucrărilor
(luni calendaristice) ………………..

4 Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice
de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până
la data începerii execuţiei)

……………..

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de __________________, legal autorizat
să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)



OPERATOR ECONOMIC                                                              Formular nr. 6
       ......................…………………..
(denumirea/numele)

SANATATE ŞI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei  autorizate),  reprezentant  al

………………………..(denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să realizez lucrările,

pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi

de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în Romania.

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 şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de __________________, 
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL

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

(denumirea/numele)



OPERATOR ECONOMIC                                                                 Formular nr. 7
       ......................…………………..

DECLARAŢIE
privind respectarea Legii nr. 319/2006

Subsemnatul ……………………………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate),

reprezentant  al  ………………………..(denumirea  ofertantului)  declar  pe  propria  răspundere,  sub sancţiunea

excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei, am ţinut

cont de toate obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de securitatea şi sănătatea muncii pentru activităţile

ce  se  vor  desfăşura  pe  parcursul  îndeplinirii  contractului  de  …………………………,  în  conformitate  cu

prevederile  Legii  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  nr.  319/2006 şi  ale  celorlalte  reglementări  din  domeniul

securităţii şi sănătăţii în muncă aplicabile.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de __________________, 
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL

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

(denumirea/numele)



DECLARAȚIE
privind neîncadrarea in prevederile art. 59 - 60 al Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice

(evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul,  _____________________________  în  calitate  de  ________________  al
Ofertantul/Ofertantul  asociat/Subcontractantul/Tert  sustinator_______________  la  achiziția
publică directă organizată în vederea atribuirii  contractului de lucrări  de construire parc și
spațiu de joacă pentru copii, cod CPV: 45212120-3-Lucrări de construcții de parcuri tematice
Rev. 2), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
că nu mă incadrez in nici una din următoarele situaţii prevazute la art. 59 si art 60 alin. (1) din
Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) nu detin parti  sociale,  parti  de interes,  actiuni  din capitalul  subscris  al  unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte
din  consiliul  de  administratie/organul  de  conducere  sau  de  supervizare  a  unuia  dintre
ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;

b) nu sunt sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac
parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;

c)nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura ori
se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul
procesului de evaluare;

d) nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau
de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda
sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu
functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie
implicat in procedura de atribuire;

e)  nu  am  nominalizat  printre  principalele  persoane  desemnate  pentru  executarea
contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori
care  se  afla  in  relatii  comerciale  cu  persoane  cu  functii  de  decizie  in  cadrul  autoritatii
contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

f) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus organizat
ca  societate  pe  actiuni  cu  capital  social  reprezentat  prin  actiuni  la  purtator  nu  respecta
prevederile  art.  53  alin.  (2)  si  (3)  din  Legea  nr.  98/2016  privind  achizițiile  publice,  cu
modificările și completările ulterioare.

Persoanele  ce  detin  functii  de  decizie  in  cadrul  autoritatii  contractante  sunt
urmatoarele: 

Ionel ANDRIȘAN-Primar, Bogdan PRELIPCEAN-Viceprimar,  POPESCU Gheorghe-
Secretar comună, POPESCU Viorica-Șef birou contabil, ȚIGĂNESCU Ana-Inspector asistent
social,  TELEAGĂ  Magdalena-Inspector  op.  rol,  NEDELEA  Adriana-Inspector  fiscal,
PRELIPCEAN Elena-Referent agricol;

CONSILIERI  LOCALI:  BUZNEAN  GHEORGHE,  COROAMĂ  ILIE-IONEL,
JURAVLEA  VASILE,  LUȚĂ  DUMITRU,  ONICĂ  MARIUS  CONSTANTIN,  ONICĂ
PETRICĂ, POPESCU VASILE, PRELIPCEAN PETRU VIOREL, PRELIPCEAN VASILE,
TELEAGĂ DUMITRU.



Subsemnatul, declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării achiziției publice pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători,
pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

De asemenea declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si  inteleg  ca  autoritatea  contractanta  are  dreptul  de  a  solicita,  in  scopul  verificarii  si
confirmarii  declaratiilor,  situatiilor  si  documentelor  care  insotesc  oferta,  orice  informatii
suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autorității contractante
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

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.

Ofertant,
….............................................

(semnătura autorizată)



MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr.………./…………

La contractul de achiziţie publică nr.……./…….. privind   “__________________________________”.
                                                                                                       (denumire contract)
1. Părţi contractante:

S.C. _______________ cu sediul în _______________________________, 
                                                                                                                                  (adresa, tel., fax)
reprezentată prin __________________ în calitate de ______________, denumită în cele ce urmează
contractant general
şi
S.C.  _______________  cu  sediul  în  __________________________,  reprezentată
prin____________________
                                                                    (adresa, tel., fax)                                                
în calitate de ____________________ , denumită în cele ce urmează subcontractant.

2. Obiectul contractului:
Art.1. ___________________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_______________________ de:
          (serviciile)

- _____________________
- _____________________.

Art.2. Valoarea  ___________________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.
                           (serviciilor)
Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:           
Art.4. Durata contractului este de _____________

3. Alte dispoziţii:
Art.5. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ____________________________ şi neîncadrarea
din vina 
                                                                                                    (serviciilor) 
subcontractantului,  în  durata  de  execuţie  angajată  de  contractantul  general  în  faţa  beneficiarului,
subcontractantul  va  plăti  penalităţi  de  ______%  pe  zi  întârziere  din  valoarea
_________________________ nerealizată la termen.
                                                                                                     (serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plată,  contractantul  general  va plăti  penalităţi  de _____ % pe zi
întârziere la suma datorată.
Art.6. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care
contractantul le are faţă de investitor conform contractului____________________________________
                                                                                                     (denumire contract)
Art.7. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile
se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul contract s-a încheiat în ____ exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi un
exemplar pentru a fi depus la autoritatea contractantă.

                       ____________________  _________________________
                                  (contractant)                (subcontractant)  
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