……………………………..
Denumirea (numele ofertantului)

Autoritatea Contractantă
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

Nr. ……din ……………2017 (data)

Nr. …….din …….…2017, ora……... (data)
(se va completa la Registratura, la
depunerea ofertei)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către: CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA, JUDET HUNEDOARA
Ca urmare a invitației de participare nr. ..... ….din ........…………/(ziua/luna/anul), privind
aplicarea
procedurii
pentru
atribuirea
contractului
având
ca
obiect
___________________________________,
noi
……………
(denumirea/numele
ofertantului)………….vă transmitem alăturat coletul sigilat şi marcat în mod vizibil,
continând, în original:
1. Coletul conţinând oferta şi documentele care o însoţesc.
2. Informaţii în legătură cu procedura de atribuire a contractului mai sus menţionat:
- numele şi prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze
documentele pentru prezenta procedură de atribuire: …………………..
- adresa pentru corespondenţă valabilă pentru comunicare la prezenta procedură:
……………….
- telefon: …………..
- fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedură: ……………….
- e-mail: ……………
- site Internet (dacă e cazul): …………..
Data completării ...............
Ofertant / Lider de asociaţie,
................ …………………(numele operatorului economic)
………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

Notă: Acest formular se va completa numai de către ofertant / liderul de asociaţie.

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164
din Legea nr.98/2016
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea
operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu
mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat
prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre
următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările
şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art.
10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea
terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării : .........................
OPERATOR ECONOMIC,

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165
din Legea nr.98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit ___________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării : .........................

OPERATOR ECONOMIC,

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167
din Legea nr.98/2016
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al .............
(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ
susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura)
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an),
organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub
sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de
fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 167 din Legea 98/2016,
respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile
publice;
b) nu suntem în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu suntem într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin
severe;
f) participarea noastră anterioară la pregătirea procedurii de atribuire nu a condus la o
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai
puţin severe;
g) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui
contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu am dat declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea Direcţiei
Silvice Braşov în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie, nu am prezentat aceste informaţii sau nu sunt în măsură să
prezinte documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional, să obţin informaţii
confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire
sau am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă
asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea noastră din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru societății noastre.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării : .........................

OPERATOR ECONOMIC,

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul______________________________,
reprezentant
legal
al
___________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei
de fals in acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 59 și 60 din Legea nr.
98/2016, respectiv Ofertantul (se înscrie numele) _____________________ nu are drept
membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu
are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea
inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 din
Legea 98/2016, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Consiliului Judetean
Hunedoara, respectiv: Bobora Mircea Flaviu – Presedintele Consiliului Judetean Hunedoara,
Andronache Daniel Costel – Vicepresedinte, Vasilescu Sorin Adrian - Vicepresedinte, Stoian
Dan - Administrator public, Stefoni Sorin Dumitru - Secretar al judetului, Prodan Dubestean
Adina – Director executiv, Andrei Amelia - Arhitect Sef, Guran Carmen – Director executiv,
Groza Daniela Ileana – Şef serviciu, Dan Daniela Ioana – Director executiv, Goanta Lia Ani
Anemari - Sef serviciu, Babut Lorita Amalia – Sef serviciu, Birsoan Mariana Daniela - Sef
serviciu, Munteanu Marius - Sef serviciu, Hent Carmen Mirela - Sef serviciu, Stan Antonela Sef serviciu, Mitrita Eugen Ionel – Sef serviciu, Marian Delina Ramona - Sef serviciu, Crisan
Dan Eugen - Sef serviciu, Beldean Liviu Lucian – Sef serviciu, Danila Simona - Sef serviciu,
Cainant Todosie – Sef serviciu, Danescu Paula Dorina - Sef serviciu. Consilierii judeteni:
Antal Liviu Marius, Armean Lenuta, Balanesc Doinita Maria, Burlec Martin Ionel, Ciodaru
Iulian Dacian, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard,
Gherman Petre Lucian, Franc Oana, Gligor Dorin Oliviu, Hirghidusi Ion, Hodor Petru, Hojda
Ion, Iovanescu Alin Cosmin, Ivanus Maria, Magheru Dan Adrian, Marza Florin, Oprişa Ioan
Florin, Popa Mircea Marcel, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, Rus Lucian Ioan, Stanescu
Vetuta, Suciu Ancuta Elena, Simon Ionut Lucian, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian, Vlad
Ovidiu.
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,

Operator economic
..............................................
(denumirea/numele ofertant
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea
serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda
ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de
.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica
anexa la formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură), L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
OFERTANT
…………………………
(denumire/nume)

OFERTANT
…………………………
(denumire/nume)

GRAFIC DE PRESTARE

Perioada de

Denumirea serviciului

prestare

Elaborare documentații pentru obținerea autorizației de gospodărire a
apelor pentru 6 poduri aflate în proprietatea Consiliului Județean
Hunedoara

Data completării:

OFERTANT,
…………………………
(denumire/nume)

