FORMULARE
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Formularul A
OFERTANT
___________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

SCRISOARE DE INAINTARE A GARANTIEI DE PARTICIPARE
CĂTRE:

DRDP Constanta

Adresa:

Str. Prelungirea Traian FN Localitatea Constanta

ÎN ATENŢIA:

Serviciul Achizitii Publice
Titlul contractului:

Ca urmare a anuntului de participare publicat in SEAP nr. ............... din data de .........................,
aferent procedurii de atribuire a contractului de furnizare :__________________________
noi .................................................................. (denumirea/ numele OFERTANTULUI - in cazul unei Asocieri, se
va completa denumirea intregii Asocieri) va transmitem alaturat, in original, garantia de participare,
constituita in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire.

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

Ofertant,
..............................................
(semnătura autorizata şi stampila)
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Anexa la Formularului A

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)
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Formularul B
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI
______________________________________
(denumire)

GARANTIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului:
CĂTRE: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., (C.N.A.D.N.R. S.A.) –
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA
Adresa:STR. PRELUNGIREA TRAIAN FN Loc. Constanta
Numărul/ Referinta garantiei de participare: _______________________________
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

,

(denumirea contractului de achizitie publica)
noi ____________________, având sediul înregistrat în
(denumirea bancii/societăţii de asigurări)

,

(adresa bancii/societăţii de asigurări)

reprezentată prin ____________________, în calitate de
(nume, prenume)

,
(funcţie)

ne obligăm în mod irevocabil şi necondiţionat faţa de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
din România S.A., (C.N.A.D.N.R. S.A.)- DRDP Constanta să platim suma de
(__________________________),
(in litere si in cifre)
la prima sa cerere scrisă, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului.
În cererea şi în declaraţia sa Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.
(C.N.A.D.N.R. SA) – DRDP Constanta, va preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei
uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale
Ofertantului, in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) şi-a retras oferta în perioada de
valabilitate a acesteia;
b) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet adresa si
datele de identificare fiscala ale Ofertantului, in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii
Asocieri) nu constituie garantia de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului;
c) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet adresa si
datele de identificare fiscala ale Ofertantului, in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii
Asocieri) a refuzat să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.
Plata se va face de către noi în termenul menţionat în cererea de plata şi fără nicio alta formalitate
suplimentară din partea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.- DRDP
Constanta.
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În scopul identificării cererii dvs. de plată şi a declaratiei mai sus menţionate, acestea ne vor fi
transmise prin intermediul băncii dumneavoastră, care urmează să certifice autenticitatea semnăturilor ce
angajează legal instituţia dumneavoastră.
Prezenta garanţie de participare este valabilă până la data de ___________________(data de expirare),
data la care aceasta expiră automat şi în totalitate, daca până la această dată nu s-a primit la ghişeele noastre din
partea C.N.A.D.N.R. S.A.- DRDP Constanta, nicio cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii şi
condiţiile specificate mai sus; această garantie de participare devine, în mod automat, nulă şi neavenită dupa
data expirarii, indiferent dacă ne este sau nu restituită.
De asemenea, daca C.N.A.D.N.R. S.A. – DRDP Constanta si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca
perioada de valabilitate a garanţiei de participare, aceasta se va realiza înainte de data expirarii cu acordul
prealabil al băncii/ societatii de asigurări.
Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea română.
Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legatură cu prezenta garanţie de participare sunt
instanţele judecătoreşti române.

Parafata de Banca/ Societatea de Asigurari _________ în ziua ____ luna ____ anul __________
(semnătura şi ştampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)
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Formularul C
SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
CĂTRE: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., (C.N.A.D.N.R.
S.A.), prin DRDP Constanta cu sediul în Constanta, Str. Prelungirea Traian FN, 900716, România,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368,
atribut fiscal RO (denumită în continuare „Achizitor”).
Denumirea Contractului: _________________
Am fost informati că
(numele, adresa si datele de identificare fiscala ale Furnizorului, conform
contract), (denumită în continuare „Principal”) este Furnizorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru
care este prevăzut să obţină o garanţie de bună execuţie.
La cererea Principalului, noi
_________ (numele şi adresa băncii / societatii de asigurari), ne angajăm prin
prezenta în mod neconditionat şi irevocabil să vă plătim dumneavoastră, Companiei Nationale de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania S.A., in calitate de Achizitor, orice sumă sau sume care nu depăsesc în total
valoarea de
(„Valoarea garantată”, adică: suma in litere), la primirea de către noi a cererii
dumneavoastră scrise şi a declaratiei dumneavoastră scrise care să mentioneze următoarele:
a) Principalul a încălcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contractul, şi
b) Felul în care Principalul este în culpă.
Orice cerere de plată şi declaratie trebuie să conţină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie
să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea şi declaratia autentificate
trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră şi anume (...numele şi adresa băncii / societatii de
asigurare), la data sau înaintea datei de
(“data de expirare”), moment în care această garanţie va
expira.
Am fost informati că, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. – DRDP
Constanta, in calitate de Achizitor poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei scrisori de
garantie de bună executie dacă nu au fost indeplinite toate obligatiile contractuale, potrivit prevederilor
contractului, cu 28 de zile înaintea acestei date de expirare.
Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile a cererii şi a
declaratiei dumneavoastră scrise, mentionând faptul că nu au fost indeplinite toate obligatiile contractuale din
motive imputabile Principalului şi că valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungită.
Aceasta garantie este supusă legilor din România şi se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la
Cerere, publicate cu Numărul 758 de către Camera Internatională de Comert, cu exceptia celor mentionate mai
sus.
Competenţa să solutioneze orice dispută izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare de garantie de buna executie
revine instantelor judecătoresti din România.
Data ______________________
Numele Prenumele, Functia, Semnătura (semnături) _________________________
[semnatura si ştampila organismului care furnizează garanţia]
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Formularul nr. D
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIA PRIVIND CONSTITUIREA
GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE

Denumirea Contractului de achiziţie/Acordului-cadru ................................................... (se va completa cu
denumirea contractului de achizitie pentru care se depune oferta)
Subsemnatul(a)................................................................................................................................(nume/prenu
me) ................................................ (date de identificare), reprezentant legal al
.............................................................................................................................................................
(denumirea / numele ofertantului),
in calitate de ofertant la procedura pentru incheierea contractului de achiziţie publicã/acordului cadru,
declar pe proprie raspundere ca in conditiile in care oferta depusa va fi declarata castigatoare, voi
constitui garantia de buna executie in cuantum de ______% din valoarea din pretul maxim al
contractului de achiziţie/ fiecarui contract subsecvent fara TVA,
emisa in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari- da □ nu □
sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale - da □ nu □
Se va bifa cu ,,Da” varianta acceptata de ofertant.

Operator economic

Data completării,
..................................................
(semnătura reprezentantului legal si stampila)
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Formularul nr. 1
OPERATOR ECONOMIC
_______________________ (denumire)
IMPUTERNICIRE
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 legal al operatorului economic
……………………………… (denumire), cu sediul in …………………………….. (adresa operatorului
economic), CUI nr. ....., CIF nr. ......, imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……,
domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de
identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP
……………………., avand functia de ……………………......, să ne reprezinte la procedura de atribuire a
contractului de furnizare ____________________________organizată de C.N.A.D.N.R.. S.A. prin DRDP
Constanta si sa semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente:
1. oferta;
2. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);
3. documentele de calificare;
4. raspunsurile la clarificari;
5. orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu
privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.
Data
……………
_________________________
(numele persoanei imputernicite)
_________________________
(semnatura persoanei imputernicite)

Denumirea mandantului
S.C. _________________________
reprezentată legal prin
_________________________
(Nume, prenume)
avand functia de
_________________________
(Functie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat. Toti ofertantii asociati
vor desemna acelasi reprezentant imputernicit pentru aceasta procedura.
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Formularul nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Titlul contractului: ....................................
Subsemnatul___________________, reprezentant legal al ___________________, (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurã si
a sanctiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 59 din Legea
nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul
sustinator (se alege cazul corespunzator si se inscrie numele) _____________________, si anume :
- nu avem drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau
nu avem acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudã sau afin pânã la gradul al doilea
inclusiv ori care se aflã în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autoritãții contractante
sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt
soț/soție, rudã sau afin pânã la gradul al doilea inclusiv ori care se aflã în relații comerciale cu persoane cu
funcții de decizie în cadrul autoritãții contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în
procedura de atribuire, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 alin. 1 lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice.
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.
Data completării ......................

Operator economic,
_________________

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile Capitolului III “FALSURI IN INSCRISURI”
din NOUL COD PENAL.
Operator economic,
______________
(semnatura autorizată si stampila)
Persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi
finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în
legatură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii
contracte, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică sunt din partea Autoritatii Contractante sunt:

Ing.Dima Marin -Director Regional;
Ec.Alexe Roxana- Director Economic si Comercial;
Ing.Tudor Gabriela- Director Adjunct Mentenanta;
Ing. Marcu Nicolae- Sef Departament Investitii;
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Ing. Radulescu Iulian- Sef Departament Mentenanta;
Ing. Andrei Victoras - Serviciul Mecanizare
Sing. Dumitrescu Daniel - Serviciul Mecanizare
Ing. Chirica Teodora - Sef Serv Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei;
Cons. Jur. Tisa Adrian - Serviciul Juridic
Cons. Jur. Enache Andreea –Serviciul Juridic
Cons. Jur. Patranoiul Cristina
Ec.Emirali Munever-sef serviciu contabilitate
Ec. Resit Emre –sef serviciu financiar, salarizare si CFP
Ec Satrapele Doina - serviciu financiar, salarizare si CFP
Nota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, iar in cazul in
care ofertantul declara ca intentioneaza sa subcontracteze o parte a executarii contractului si/sau declara ca
are tert sutinator, va fi completata si de catre fiecare subcontractor/subcontractori, tert sustinator si va fi
semnata de reprezentantul legal al operatorului economic (al fiecarui asociat/subcontractant/tert sustinator).
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Formularul nr. 3
ACORD DE ASOCIERE
Nr. ________ din _______________

CAPITOLUL I -PARTILE 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

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform Documentatiei
de Atribuire puse la dispozitie de catre C.N.A.D.N.R. S.A.
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu
CNADNR SA, 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. Membrii asocierii convin ca asociatul......................................................................., sa fie desemnat in
vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente
Contractului „....................................”. Datele de identificare financiara sunt urmatoarele:
Cont bancar:
Denumire Banca:
Adresa Banca:
Reprezentant Legal:
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*Asociatul........................... va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale
din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:
Denumire:
Sediul Social:
Cod Unic de Inregistrare:
Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cont Bancar:
Denumire Banca:
Adresa Banca:
Reprezentant Legal:
Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este
persoana juridica nerezidenta in Romania."
Art. 6. Partile vor răspunde solidar şi individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveşte toate obligaţiile şi
responsabilităţile decurgând din sau in legatura cu Contractul.
Art. 7. In caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii vor fi următoarele:
…............................................................................................. % (in litere),
…............................................................................................. % (in litere)
Art. 8. 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. 9. 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 al Beneficiarului.
Art. 10. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de livrare a produselor, cu
prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.
LIDER ASOCIAT
semnătura
ASOCIAT 1
semnătura
ASOCIAT n
semnătura

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.
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Formularul nr. 4 A
Terţ susţinător
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la situatia economica si financiara
Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Intervenit intre ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare
_________________________pentru indeplinirea cerintei de calificare privind situatia economica si financiara.
Noi ....................... (denumirea terţului susţinător financiar), în situația în care contractantul ................
(denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natură financiara pe parcursul derulării contractului, garantam
neconditionat si irevocabil autorității contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform
ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce
urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de autoritatea
contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in
mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile
asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între
ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde in mod solidar cu
______________(denumirea ofertantului) pentru executarea contractului, in situatia in care nu vom duce la
indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că invocam susținerea acordata de
............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus,
asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii
contractului si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), vom raspunde in mod solidar cu
______________(denumirea tertului sustinator) pentru executarea contractului, in situatia in care
______________(denumirea tertului sustinator) nu va duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin
prezentul angajament.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va
urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea
terţului susţinător) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm,
in conformitate cu clauza _____ din Acordul contractual.
Acordarea susţinerii privind situatia economica si financiara nu implică alte costuri pentru achizitor, cu
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
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Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48
din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a
solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind
situatia economica si financiara acordat ............................................................ (denumirea ofertantului).
Data completării,
...........................

Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)
Ofertant..................... (semnătură autorizată)

Nota 1: Odata cu angajamentul ferm, ofertantul va prezenta documentele transmise acestuia de tertul/tertii
sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la angajamentul ferm.
Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu
privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii,
vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu
contravina prevederilor prezentului angajament.
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Formularul nr. 4 B
Terţ susţinător
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica
Către, ..........................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Intervenit intre ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare
_____________________________, pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.
Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................
(denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natuta tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam
neconditionat si irevocabil, autorității contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform
ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce
urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de autoritatea
contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in
mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile
asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între
ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata
de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai
sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii
contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegm ca Autoritatea Contractanta va
urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea
terţului susţinător) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm,
in conformitate cu clauza _____ din Acordul contractual.
Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost
incluse în propunerea financiara.
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48
din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a
solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind
capacitatea tehnica acordat ............................................................ (denumirea ofertantului).
Data completării,
...........................
Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)
Ofertant..................... (semnătură autorizată)
Nota 1: Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul va prezenta documentele transmise acestuia de
tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori
va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la
angajamentul ferm.
Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu
privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii,
vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu
contravina prevederilor prezentului angajament.
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Formularul nr. 5
FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARA
TITULARUL DE CONT:
NUME
ADRESA

ORAS /JUDET
TARA
NUMAR TVA
COD POSTAL
REPREZENTANT
TELEFON
E-MAIL

FAX

BANCA
NUMELE BANCII
ADRESA BANCII

ORAS JUDET
TARA
COD POSTAL
NUMAR DE CONT
IBAN

REMARCI:
ŞTAMPILA BANCII + SEMNATURA REPREZENTANTULUI
BANCII (amandoua OBLIGATORII)

DATA
+
SEMNATURA
TITULARULUI DE CONT
(amandoua OBLIGATORII)

Nota: In cazul unei Asocieri, acest formular va fi completat si prezentat doar de catre Liderul Asocierii. In
cazul in care ofertantul subcontracteaza parte/parti din contract, iar subcontractantul/subcontractantii opteaza
pentru realizarea platilor de catre Autoritatea Contractanta direct catre ei, atunci
subcontractantul/subcontractantii vor completa acest formular.
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Formularul nr. 6
OFERTANT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

PROPUNEREA TEHNICA

Titlul contractului: _______________________________________

Fiecare ofertant va intocmi propria Propunere Tehnica in care va prezenta/ detalia modul de indeplinire
a cerintelor prevazute in Caietul de sarcini.

De asemenea, ofertantul va include in Propunerea Tehnica si urmatoarele formulare:
Formularul nr. 7 "Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter
confidential"
Formularul nr. 9 "Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale, a
prevederilor caietului de sarcini si a clarificarilor/modificarilor/completarilor la documentatia de atribuire"
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Formularul nr. 7
OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT
__________________________________
DECLARAŢIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential
Titlul Contractului: ____________________________
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 legal al operatorului economic
……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, precizez ca
urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si din propunerea financiara:
a. __________________________________
b. __________________________________
c. __________________________________
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial
şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:
1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce
atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de
interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea
contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia
ca fiind confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.
2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile
documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică
și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuală, în baza legislației aplicabile.”
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se
realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la
informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt
confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."
4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului
procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu
poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la
raportul procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor
tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau
protejate de un drept de proprietate intelectuală".
5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit
la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată
potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe
care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete
tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale
operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.
Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."
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6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către
ofertanți, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte
este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."
De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care
partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt confidentiale
sunt urmatoarele:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Data ______________

Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)
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Formularul nr. 9
OFERTANT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE
OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE, A CAIETULUI DE SARCINI SI A
CLARIFICARILOR/MODIFICARILOR/COMPLETARILOR LA DOCUMENTATIA DE
ATRIBUIRE

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
de
licitatie
deschisa
pentru
atribuirea
contractului
de
furnizare
:____________________________organizată de Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din
Romania, confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in Acordul contractual
pentru____________________________, pe care il prezentam atasat la prezentul formular, initializat (semnate
si stampilate) pe fiecare pagina.
Confirm, de asemenea, ca acceptam prevederile Caietului de sarcini, asa cum au fost acestea
completate/modificate prin clarificari ulterioare publicarii Anuntului de Participare.
Totodata, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la Documentatia de atribuire
(inclusiv anexele acestora) si le prezentam atasate la prezentul formular, initializate (semnate si stampilate) pe
fiecare pagina.
De asemenea, va comunicam ca avem urmatoarele amendamente la clauzele contractuale sus
mentionate (vor fi mentionate amendamentele propuse sau, dupa caz, mentiunea NU ESTE CAZUL):
- ___________________________
- ___________________________
- ___________________________

Data ______________

Reprezentant imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
si denumirea reprezentantului imputernicit)
___________ (semnatura si stampila)
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Formularul 10
OFERTANT
___________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)
FORMULARUL DE PROPUNERE FINANCIARA
Titlul Contractului: __________________________________________
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 legal al operatorului economic
……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se
completeaza dupa caz),
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 legal al operatorului economic
……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in cazul unei Asocieri se va
completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),
declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie deschisa
pentru atribuirea contractului de furnizare : __________________________, sub sancţiunile aplicate faptei de
fals în acte publice, că prezenta oferta este depusa de Ofertantul ________________________ (in cazul unei
Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), al carui Lider desemnat de Asociere este
________________________ (denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider), iar PRETUL OFERTEI
NOASTRE ESTE DE:
____________________ (cifre) Lei, fara TVA, respectiv ________________________ (litere) Lei, fara TVA,
respectiv
_____________________ (cifre) Lei, cu TVA, respectiv __________________________ (litere) Lei, cu TVA.
Nota: Acest Formular de Propunere Financiara include şi urmatoarele anexe:
- Anexa 1 la prezentul formular: Declaraţia ofertantului;
Data _______________

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat ,,n’’
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)
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Anexa nr. 1 la Formularul nr. 10
DECLARAŢIA OFERTANTULUI
PENTRU PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA
_____________________________
Ca răspuns la anuntul dumneavoastra de participare la procedura de atribuire pentru contractul mai sus
mentionat, declaram urmatoarele:
1. Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire in totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta
a fost publicata in SEAP, inclusiv cu clarificarile/modificarile/completarile ulterioare.
2. Vom furniza, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile şi termenele limită
impuse, fără rezerve sau restricţii, produsele care fac obiectul contractului: ___________________________".
3. Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in aceasta oferta
poate duce la excluderea din procedura de achizitie publica.
4. Mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioadă de 60 zile (saizeci 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.
5. Dacă oferta noastră va fi desemnata castigatoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuţie de 5% din
Valoarea de Contract acceptata, aşa cum este stipulat prin conditiile de contract.
6. Declaram ca liderul de asociere este_____________________ De asemenea, 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 solidara si individuala fata de autoritatea contractanta in
privinta participarii atat in procedura de atribuire cat şi ulterior semnarii contractului.
8. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare in situatiile de mai sus, la
orice moment în timpul procedurii de atribuire.
9. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi
primi.
10. Intelegem ca toate costurile privind constituirea garantiei de participare si transmiterea acesteia, precum si
toate costurile legate de elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom solicita vreodata
Autoritatii Contractanta rambursarea acestora.
11. Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la
"Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei
unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."
Data _______________

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat ,,n’’
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)
Anexa nr. 2 la Formularul nr. 10
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