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                                                                                                                                 Formularul nr. 1 

 

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI  

___________________  

(denumirea)  

 

 

GARANTIE DE PARTICIPARE (Instrument de garantare) 
la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

…………………………………(se va completa cu denumirea obiectivului). 

 

 

Catre: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA- 

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta 

   

Adresa : Strada Prelungirea Traian, fara numar, Constanta, jud Constanta 

 

Avand în vedere procedura ________________________ pentru atribuirea contractului  

___________________________ (denumirea contractului), noi  ___________________ 

(denumirea emitentului), având sediul înregistrat la _____________ (adresa emitentului), ne 

obligăm fată de  ____________ (denumirea autoritătii 

contractante):____________________________________________ 

 

I. Să onorăm neconditionat orice solicitare de plată din partea autoritătii contractante, în limita 

a _____ din valoarea estimată a contractului, adică suma de  ___________ RON  (în litere si 

în cifre) la prima sa cerere scrisă si fără ca aceasta să aibă obligatia de a-si motiva cererea 

respectivă, în situatia în care autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea si 

datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre 

situatiile de la literele a) – c) de mai jos (cazul garantiei care se execută neconditionat 

conform art.36 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016); 

a) ofertantul _____________________ (denumirea/numele), isi retrage oferta în perioada 

de valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită câstigatoare, ofertantul ___________________ 

(denumirea/numele) nu constituie garantia de buna executie in termen de 5 zile 

lucratoare de la data semnarii contractului;  

c) oferta sa fiind stabilită câstigatoare, ofertantul ___________________ 

(denumirea/numele)  refuza să semneze contractul  în perioada de valabilitate a ofertei. 

 

Prezenta garantie este valabilă până la data de ______________. 

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

Parafată de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul 

__________  

(semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare) 

 

NOTE: 

 a) Nu vor fi acceptate scrisorile de garantie bancara care fac trimitere la reguli particulare 

bancare sau de alta natura, care nu sunt atasate acesteia si/sau care afecteaza oricare 

dintre conditiile de valabilitate ale instrumentului de garantare, conform Documentatiei de 

atribuire. 

b)  In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este 

obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la pct. a), b), c) „ofertantul – 
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denumire/numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in 

conformitate cu Acordul de Asociere. 
   Formularul nr. 2 

 

 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNĂ EXECUTIE 

 

 

 

Către:  Compania Nationala de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania –  

             Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta 

 

Adresa: Strada Prelungirea Traian, fara numar, Constanta, jud Constanta  

 

 

Cu privire la contractul de achiziţie publică .............................. (denumirea contractului), încheiat 

între .............................. (denumirea/numele, nr. in Reg. Com, C.U.I.), în calitate de contractant, şi 

......................................, în calitate de achizitor, noi, ............................... (denumirea bancii) ne 

obligăm ferm si irevocabil prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, in termen de 3 zile 

bancare de la solicitare, in mod neconditionat, renuntand la orice drept de obiectiune sau aparare 

prealabile rezultand din contract sau din lege, si la prima sa cerere, până la concurenţa sumei de 

..............., reprezentând ....................% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de 

acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea uneia sau mai multor 

obligaţii care revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie 

publică mai sus menţionat. 

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea 

achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ................................ (cel putin 28 de zile dupa durata 

de valabilitate a contractului si, dupa caz, a actelor aditionale la acesta). 

Garantia de buna executie se prelungeste obligatoriu in caz de extindere a perioadei de valabilitate a 

contractului, indiferent de motiv. Neprelungirea garantiei in termen de 10 zile de la solicitarea 

autoritatii contractante, dar nu mai tarziu de 5 zile anterior datei de expirare a valabilitatii initiale, 

da dreptul achizitorului la executarea prezentei scrisori fara alte formalitati. 

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, 

se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde 

valabilitatea. 

 

Parafată de Banca …........................... în ziua …...luna ….. anul …......... 

 

 

 

(semnatura autorizata) 

 

 

NOTA:  

1. Nu vor fi acceptate scrisorile de garantie bancara care fac trimitere la reguli particulare 

bancare sau de alta natura, care nu sunt atasate acesteia si/sau care afecteaza oricare dintre 

conditiile de valabilitate ale instrumentului de garantare, conform Documentatiei de atribuire. 
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ţie/

ţie publicã/

ţie/

□ nu □ 

□ nu □ 

 

Se va bifa cu ,,Da” varianta acceptata de ofertant. 

 

 

 

 

 

 

Data completării

(semnătura reprezentantului legal  
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                                          ACORD DE ASOCIERE                   Formularul nr. 7 

 

 

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

 

CAPITOLUL I -PARTlLE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... 

nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comertului din 

......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., 

cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de 

......................................................având functia de.......................................... . în calitate de asociat 

-LIDER DE ASOCIERE 

si  

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ 

Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comertului 

din ........................................ sub nr............................,cod unic de 

înregistrare...................................., cont .............................................deschis 

la............................................ reprezentata de .................................................................având functia 

de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 

si  

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ 

Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comertului 

din ........................................ sub nr............................,cod unic de 

înregistrare...................................., cont .............................................deschis 

la............................................ reprezentata de .................................................................având functia 

de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform 

Documentatiei de Atribuire puse la dispozitie de catre Compania Nationala de Autostrazi şi 

Drumuri Nationale din Romania- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta 

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului, 

respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie................................................................. 

........................................... Contractul de achizitie cu achizitorul va fi semnat de catre liderul de 

asociere……………………………………………………………………………………………, 

desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primeasca instructiunile pentru şi în numele oricaruia 

şi tuturor membrilor asocierii. 

Art. 5. Partile vor răspunde solidar şi individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveşte toate 

obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau in legatura cu Contractul. 
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Art. 6. In caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii vor fi 

următoarele: 

…............................................................................................. % (in litere), 

…............................................................................................. % (in litere) 

Art. 7. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării 

contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori 

situatia o cere. 

Art. 8. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa 

greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obţinerea 

consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi a Beneficiarului. 

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a 

lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de 

asociere) şi Beneficiar. 

CAPITOLUL V – SEDIUL ASOCIERII 

 

Art.10. Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa) 

 

CAPITOLUL VI – INCETAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE 

Art.11. Asocierea inceteaza prin : 

a) hotararea comuna a membrilor asociati ; 

b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere; 

c) neindeplinirea sau imposibilitatea indeplinirii obiectivului de activitate sau a obligatiilor 

asumate de parti; 

d) alte cazuri prevazute de lege ; 

Prezentul acord de asociere in participatiune nu se poate denunta in mod unilateral, in caz 

contrar partea care il denunta fiind obligata la daune interese. 

 

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de ……… exemplare, cate 1 exemplar pentru 

fiecare parte si 2 exemplare pentru autoritatea contractanta, astazi …………., data semnarii lui. 

LIDER ASOCIAT   

semnătura 

ASOCIAT 1 

semnătura   

ASOCIAT 2 

semnătura 

   

NOTA: 

 1. Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.
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         Formularul nr. 11 

Terţ susţinător al capacitatii tehnice si/sau profesionale 

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

(denumirea)      

 

ANGAJAMENT FERM 

privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului_____________________ 
 

Către, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA- Directia Regionala 

de Drumuri si Poduri Constanta 

Adresa:  Strada Prelungirea Traian, fara numar, Constanta, jud Constanta  

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ....................................… (se va completa cu 

denumirea obiectivului), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având certificatul 

de inregistrare (CUI) nr. ...., cu sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi 

profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. 

(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare 

pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate 

şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

 Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care 

au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... 

…………………………………(denumirea ofertantului): 

experienta similara solicitata de achizitor prin Documentatia de atribuire, in valoare totala de 

……………, conform anexei la prezentul Angajament. In acest caz, in situatia in care ofertantul 

………… intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, ne obligam sa ne mobilizam 

resursele/utilajele/personalul astfel încât să intervină eficient, într-un timp rezonabil, în cazul în 

care situaţia necesită acest lucru, indiferent de locul lui de stabilire în România sau într-un alt stat 

membru al Uniunii Europene sau o ţară terţă. Sub acest aspect, precizam in continuare, într-o 

maniera concludenta, modul concret in care ne vom mobiliza resursele/utilajele/personalul astfel 

încât să intervenim eficient, într-un timp rezonabil, în cazul în care situaţia necesită acest lucru, 

indiferent de locul de stabilire al subscrisei în România sau într-un alt stat membru al Uniunii 

Europene sau o ţară terţă, si anume: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………. (se completeaza de catre tertul sustinator, sub sanctiunea neluarii 

in seama a angajamentului prezentat). 

In consecinta, in situatia in care ofertantul pe care il sustinem intampina dificultati sau nu isi va executa 

obligatiile asumate, conform contractului, iar achizitorul va notifica acestuia si subscrisei activarea obligatiei 

de executare a acelor obligatii prin intermediul subscrisei, in calitate de tert sustinator, ne obligam ca, in 

termenul rezonabil stipulat in notificare, dar nu mai tarziu de 15 zile de la primirea acesteia: 

- in cazul sustinerii, sa ne mobilizam cu toate resursele necesare in vederea indeplinirii integrale, 

reglementare si la termen a obligatiilor respective, substituindu-ne executantului (ofertantul) in 

derularea viitoare a contractului, in conditiile, la termenele si la pretul contractate. 

De asemenea, in acelasi cadru (conditii, termene si, dupa caz, preturi), ne obligam sa semnam cu achizitorul 

un act juridic care sa ateste punerea la dispozitie a resurselor netransferabile sa concretizeze substituirea de 

catre subscrisa a contractantului (ofertantul) in derularea viitoare a contractului in calitate de executant. 

In aceste scopuri, pe perioada de valabilitate a acestui angajament ne obligam sa asiguram resursele tehnice  

care sunt necesare pentru garantarea indeplinirii integrale, reglementare şi la termen a obligatiilor 

contractuale, prin implicarea noastra directa (pentru angajamentul privind resurse netransferabile ). Orice 

modificari privind obiectul material al angajamentului, cum ar fi inlocuirea, instrainarea, schimbarea sau alte 

operatiuni juridice prin care acesta ar fi afectat, produse pe durata de valabilitate a angajamentului, vor fi 

notificate achizitorului in scris si in prealabil cu cel putin 15 zile, in vederea exprimarii acordului cu privire 

la modificarile care pot fi realizate, cu respectarea documentatiei de atribuire si a contractului, in conditiile 

legii. 

Noi, .....................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, 

în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de 

.....................(denumire ofertant), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ............... 
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(denumire operatorul) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând 

în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

Noi, ................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm 

definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea 

contractantă, cât şi faţă de ................ (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau 

totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin 

prezentul angajament. 

Noi,................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem 

pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în 

angajament, fiindu-ne in mod corespunzator aplicabile clauzele contractuale privind raspunderea si daunele 

aferente neexecutarii obligatiilor care revin executantului incepand cu data primirii notificarii din partea 

achizitorului privind punerea la dispozitie a resurselor angajate sau substituirea contractantului in 

indeplinirea contractului. 

Noi, ................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declaram ca, in contextul asumarii 

acestui angajament de sustinere, intre noi si ofertantul ................ (denumire ofertant) nu exista si ne asumam 

ca nu vom semna conventii de vreun fel care sa diminueze ori sa excluda aplicabilitatea vreunei prevederi a 

acestui angajament ori a dispozitiilor legale sau a clauzelor contractuale aplicabile si nici responsabilitatea 

ofertantului sustinut sau a subscrisei. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 

(3) din din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a 

solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi 

profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului). 

 

Data ................................             Tert sustinator, 

…………………………. 

                                                                                                                 (semnătura autorizata si stampila) 
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Anexa 3 la Formularul nr. 11 
 

Terţ susţinător tehnic şi profesional   

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

(denumirea) 

 

Declaraţie 

 

Subsemnatul, reprezentant legal al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), 

certificat de inregistrare (CUI) nr. .... , declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals 

în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind experienta similara, solicitata de achizitor prin 

Documentatia de atribuire, in valoare totala de ……………, conform tabelului de mai jos, sunt reale. 

In acest caz, in situatia in care ofertantul ………… intampina dificultati pe parcursul derularii 

contractului, ne obligam sa asiguram indeplinirea integrală, reglementară şi la termen a obligatiilor 

contractuale, prin implicarea noastra directa. 

 

Nr 
Crt 

Denumirea si 
Obiectul 

contractului 
*) precum si 

informatiile 
necesare 
pentru 

demonstrarea 
indeplinirii 

cerintelor de 

calificare 

Denumire/ 
nume 

beneficiar/ 
client si 
adresa 

acestuia 

Valoarea 
totala a 

contractului 
la 

momentul 
depunerii 

ofertei - 
inclusiv 

Acte 
Aditionale 
(daca este 

cazul) 

(Lei fara 
TVA) 

Perioada 

de 

derulare  

**) 

Denumire/ 
Nume, 
Calitate 
ofertant, 

precum si 
procentul 

detinut in 
cadrul 

contractului (in 
cazul unui 
contractant 
asociat sau 

subcontractant) 
***) 

Valoare de 
contract 
aferenta 

ofertant din 

total contract 
(in baza % 

detinut in 

cadrul 
contractului) 

****) 

Valoarea lucrarilor 
executate DOAR de 
ofertant (in calitatea 

sa de Contractant 
Unic/ Contractant 

Asociat/ 

Subcontractant) in 
cadrul contractului pe 
ultimii 5 ani *****) 

(Lei fara TVA) 
2016 - in functie de 

data depunerii 

ofertelor: 

2015-2014 - 2013 - 

2012 – 2011 - partial, 

in functie de data 

depunerii ofertelor - 

0 1 2 3 4 5 
6 = 3 (lei) * 5 

(%) 
7 

1        

2        

        

n)        

 

*) Se vor detalia: denumirea contractului, obiectul contractului, tipul lucrarilor executate - lucrari cu care 

operatorul economic (tertul sustinator) a participat efectiv la realizarea contractului, precum si toate 

informatiile din care sa rezulte indeplinirea criteriilor solicitate. 

**) Se va preciza perioada de incepere si de finalizare a contractului mentionat in coloana 1. 

***) Se precizeaza obligatoriu numele executantului, calitatea in care a participat la indeplinirea contractului 

[care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociere); contractant asociat, 

subcontractant], precum si procentul detinut de acesta in cadrul contractului, in cazul unui contractant asociat 

sau a unui subcontractant (in functie de acordul de asociere sau, dupa caz, contractul de subcontractare). 

****) Se va preciza valoarea de contract aferenta executantului, calculata in baza procentului detinut de 

acesta in cadrul contractului. 

*****) Se va preciza valoarea lucrarilor executate in ultimii 5 ani DOAR de catre operatorul economic 

(tertul sustinator) in calitatea detinuta de acesta in cadrul contractului (Contractant unic/ Contractant asociat 
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in procent de…../ subcontractant in procent…... ) si care ii revine acestuia din contractul mentionat in 

coloana 1. Valoarea nu poate depasi valoarea inscrisa in coloana 6.  

 

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de calificare, se vor prezenta certificate/ documente 

edificatoare aferente numarului de maximum 5 (cinci) contracte anexate la ANGAJAMENTUL FERM 

privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului (Formularul nr. 16), precum si Formularul nr.15 

pentru fiecare contract prezentat in sustinerea acordata pentru indeplinirea cerintei experientei similare. 

 

 

 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică – 

experienta similara oferită .............................................. ......(denumirea ofertantului). 

 

Data ................................             Tert sustinator, 

                                             

      …………………………. 

                                                                                                              (semnătura autorizata si stampila) 

 

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codulul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori 

unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru 

producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

Tert sustinator,  

______________      

(semnatura autorizată si stampila) 
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  Formularul nr. 13 

 

 

 

PERIOADA DE GARANTIE 

 

Titlul contractului:  ............................................. (se va completa cu denumirea obiectivului) 

 

 

 

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… 

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, 

eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant 

imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa 

denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică având 

ca obiect ……………………………………………, organizată de Compania Nationala de 

Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, D.R.D.P. Constanta,  

Mentionez ca asiguram o perioada de garantie de buna executie a lucrarilor de ......... 

zile./....... luni /............/ ani, socotita de la data receptiei la terminarea lucrarilor, conform legii. 

 

 

 

 

 

 

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

                                              …………………………. 

                                                                                                        (semnătura autorizata si stampila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 12 

                                                                                                                                           Formularul nr. 14 

 

 

 

 

 

DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 

 

 

 

 

Titlul contractului:  .................................... (se va completa cu denumirea obiectivului) 

 

 

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… 

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, 

eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant 

imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa 

denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică având 

ca obiect ……………………………………………, organizată de Compania Nationala de 

Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, D.R.D.P.Constanta,  

Mentionez ca ne asumam executia lucrarilor care fac obiectul contractului intr-un termen de 

......... zile./....... luni /............/ ani, socotit de la data ordinului de incepere a lucrarilor, astfel: (se va 

mentiona modul in care este respectat acest termen). 

 

 

 

 

 

 

 

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

Operator economic, 

(semnatura autorizată şi ştampila) 
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Formularul nr. 15 

    FORMULAR DE OFERTA 

Titlul contractului:  .................................... (se va completa cu denumirea obiectivului) 

 

 Trebuie prezentat un exemplar original al acestui formular de oferta  (inclusiv declaraţia 

prezentată mai jos), semnat în original de ofertant. Toate informaţiile incluse în acest formular 

trebuie să fie legate numai de ofertant.  

 

1. Punctul 1 la prezentul formular: 

OFERTA DEPUSA DE: 

 Numele şi adresa (adresele) liderului şi operatorului economic 

(operatorilor economici) care depun aceasta oferta 

Lider  

Operator economic*  

Etc. … *  

 

* adăugaţi/ştergeţi liniile suplimentare pentru membrii asocierii, după cum este cazul. Reţineţi că 

un subcontractor nu este considerat membru al asocierii. Dacă acest formular este prezentat de un 

ofertant individual, numele ofertantului va fi introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii vor fi şterse). 

2. Punctul 2 la prezentul formular: 

PERSOANA DE CONTACT (pentru această procedura) 

Nume  

Organizatie  

Adresă  

Telefon /Fax 
 

E-mail  

3. Punctul 3 la prezentul formular: 

  PREŢUL OFERTEI noastre este de …………………(in cifre) Lei  fara TVA, respectiv 

…………… (in litere) Lei fara TVA, aceasta însemnând ……… (in cifre) Lei cu TVA, 

respectiv …………… (in litere) Lei cu TVA.  

 

 

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

Numele şi prenumele: ………………      ...................... 

       (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

Nota:  

Acest Formular de Oferta include: 

a) Declaratia(iile) ofertantului semnate si stampilate de fiecare membru al asocierii 

participant la oferta (Formatul declaratiei la care se face referire se prezinta la punctul 4 din 

Formularul de Oferta).  

 

b) Anexele 1 -7 (Anexa 1-Centralizatorul financiar al obiectelor, Anexa 2-Centralizatorul 

financiar al categoriilor de lucrari, Anexa 3-Lista cuprinzand cantitatile de lucrari, anexa 4-Lista 
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cuprinzand consumurile de resurse materiale, Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru, 

Anexa 6-Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii, Anexa 7-

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile. 

 

Propunerea financiara va fi exprimata ferm în lei, fara TVA, cu doua zecimale. 

 

La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si 

distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute 

(comunicat de autoritatea contractanta ) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara 

diverse si neprevazute si fara organizarea de santier, conform art.5.3 litera a) din HG28/2008. 
 

Ponderea din valoarea estimatã a contractului a cheltuielilor diverse şi neprevãzute conform Devizului General -

10%. 

 

4.  Punctul 4 la prezentul formular:  

DECLARAŢIA(IILE) OFERTANTULUI 

Se completează şi se semnează de ofertant (inclusiv de fiecare membru al asocierii). 

Ca răspuns la anuntul/invitatia dumneavoastra de participare la procedura de atribuire pentru 

contractul de mai sus mentionat. 

Noi, prin subsemnatul………………………………………………………, declarăm că: 

1 Am examinat şi am acceptat în întregime conţinutul documentaţiei de atribuire 

iniţiată prin anunţul de participare/ invitatia de participare cu numărul  ____ din data de  ____ / 

____ / ____ 

Prin aceasta, noi acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire in totalitatea lor, fără rezerve sau 

restricţii. 

Ne oferim să executăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile 

şi termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, următoarele lucrări: .................................... 

(se va completa cu denumirea obiectivului). 

Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata 

in mod deliberat in aceasta oferta poate duce la excluderea din acest contract . 

2 Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioadă de ....... zile 

(............... de zile) respectiv pana la data de ……………………………….. şi ea va ramane 

obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate 

3 Dacă oferta noastră va fi acceptată, noi ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună 

execuţie de ........% din Valoarea de Contract acceptata, constituita sub forma de ........................... . 

4 Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa executam 

lucrarile in ......................... saptamani/............luni/...........ani  in conformitate cu cerintele din 

Documentatia de Atribuire 

5 Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa garantam  

lucrarile executate pe o perioada de .......... luni/...........ani  in conformitate cu graficul de executie. 

6 Facem această cerere în calitate de lider/membru în asocierea condusa de …....* şi 

pentru această ofertă. Noi confirmăm că nu participam pentru acelaşi contract în nicio altă oferta 

indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant) şi 

suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea contractului. Noi confirmam că liderul asocierii 

este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al 

asocierii   

7 Cunoastem faptul ca membrii asocierii au raspundere colectiva fata de autoritatea 

contractanta in privinta participarii atat in procedura de atribuire cat şi in orice contract atribuit 

noua ca rezultat al acestei proceduri 

8 Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare in 

situatiile de mai sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire sau in timpul implementării 

contractului.  
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9 Intelegem ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt 

pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii şi sunt de acord cu 

orice decizie a autoritatii contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea 

contractelor de achizitie publice 

 

Nota:  *  se va completa dupa caz. 

 

 

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

 

Numele şi prenumele: ………………      ...................... 

(semnatura autorizată şi ştampila) 
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  Formularul nr. 16 

   

 

                                                                                                              

OPERATORUL ECONOMIC 

…………........................ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

SCRISOARE  DE  ÎNAINTARE  

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

         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Ca urmare a anunţului de participare publicat în SEAP nr ................. din......................... 

(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului....................................... 

…………………………………….(denumirea contractului de achiziţie publică), noi 

.................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat 

următoarele: 

 

 Persoana de contact (pentru această procedura) 

Nume 
 

Adresă 
 

Telefon 
 

Fax 
 

E-mail  

 

 

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

Cu stimă, 

 

Operator economic, 

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

(semnătura autorizata şi stampila) 
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Anexa la Formularul nr. 16 

 

 

 

 

 

 

Denumire ofertant Cod fiscal Adresa Telefon 

 

Fax 

 

Ofertant/Lider     

Ofertant asociat 

(daca este cazul) 
    

Subcontractant/i 

(daca este cazul)  
    

Tert/i sustinatori 

(daca este cazul) 
    

 

 

 

 

 

 

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

 

Operator economic, 

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

(semnătura autorizata şi stampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


