ANEXA nr. 4
la H.C.L. nr. 78 din 29.05.2014

SECŢIUNEA – FORMULARE
Formular A1
OFERTANTUL
..................
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. ........../............

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către Municipiul Roman,
Piaţa Roman-Vodă. Nr.1, Roman,
cod poştal 611022, jud. Neamţ
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea
procedurii de licitaţie publică deschisăpentru atribuirea contractului Delegare prin concesionare a gestiunii
serviciului de: ,,Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor
toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special“, parte componentă a
serviciului
de
salubrizare
din
Municipiul
Roman,
noi
_________________________
________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat
următoarele:
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru
participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un exemplar copie,
conform cap. 6.4. Modul de prezentare a ofertei din fişa de date a concesiune:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ___________

Cu stimă,
Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )
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Formular A2

ÎMPUTERNICIRE
Subsemnatul
____________________________________________(numele
complet
al
reprezentantului
legal
al
ofertantului),
în
calitate
de
reprezentant
legal
al
_____________________________________________(denumirea / numele ofertantului), împuternicesc prin
prezenta pe dl/d-na (numele complet al persoanei desemnate, astfel cum apare în documentul de identitate),
posesor/posesoare al/a cărţii/buletinului de identitate / paşaportului nr.__________, seria
___________________, emis la data de __________________ de către ______________________________,
să participe din partea (denumirea / numele ofertantului) la şedinţa de deschidere a ofertelor pentru procedura
de atribuire aferentă contractului de concesiune a servciiilor de: ,,Precolectarea, colectarea şi transportul
deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor
cu regim special “ – parte componentă a serviciului de salubrizare din Municipiul Roman, jud. Neamţ.
Ofertant,
_________________
(numele reprezentantului legal, în clar)
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Formularul A3
BANCA
...............................
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a
contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de ,,Precolectarea, colectarea şi
transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu
excepţia celor cu regim special “, parte componentă a serviciului de salubrizare din Municipiul Roman,
jud. Neamţ.
Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,
(denumirea contractului de achizitie publica)noi
____________________, avand sediul inregistrat la ______________________,
(denumirea
bancii)
(adresa bancii)
ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de
(denumirea autoritatii contractante)
__________________________,

(in litere si in cifre)

astfel :
A. la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu
conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei
este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate
a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ______________________
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul __________________
(denumirea/numele)
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;
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sau:
B. conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu
contractul garantat.

De asemenea, ne obligăm să plătim suma de 10.440 lei, în eventualitatea unei contestaţii şi în măsura
în care Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor respinge contestaţia depusă de
SC__________________SRL

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

Nota: referitor la plata garantiei de participare se va alege una din variantele A. sau B.

Parafată de Bancă _______________ în ziua ____ luna ________ anul ____.
(semnătura autorizată)
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Formular nr. A4
Operator economic
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1.
Examinand documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanţi ai
ofertantului ………...........................................................................
(denumirea/numele ofertantului)
ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
executam serviciul Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de ,,Precolectarea, colectarea şi
transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu
excepţia celor cu regim special “, parte componentă a serviciului de salubrizare,
Cod CPV:
90511000-2 - Servicii de colectare a deşeurilor menajere (Rev.2) şi
90512000-9 - Servicii de transport de deşeuri menajere (Rev.2),
la urmãtoarele preturi:
-colectat si transport deseuri municipale sortate de la persoane fizice si asociatii de proprietari: .... lei /
m.c.(suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de …lei/ m.c.(suma în
litere şi în cifre);
-colectat si transport deseuri municipale sortate de la agenti economici si institutii publice: .... lei / m.c.(suma
în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de …lei/ m.c.(suma în litere şi în
cifre);
-colectat si transport deseuri municipale nesortate de la persoane fizice si asociatii de proprietari: .... lei /
m.c.(suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de …lei/ m.c.(suma în
litere şi în cifre);
-colectat si transport deseuri municipale nesortate de la agenti economici si institutii publice: .... lei / m.c.(suma
în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de …lei/ m.c.(suma în litere şi în
cifre);
-colectat si transport deseuri voluminoase: .... lei / m.c.(suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe
valoarea adăugată în valoare de …lei/ m.c.(suma în litere şi în cifre);
-colectat si transport deseuri din constructii: .... lei / m.c.(suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe
valoarea adăugată în valoare de …lei/ m.c.(suma în litere şi în cifre).
2.
Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de ……………
(durata în litere şi cifre) zile, 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.
3.
Până la încheierea şi semnarea contractului de concesiune, această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
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Ne angajăm ca, în cazul în care suntem declaraţi câştigători, să prestăm serviciul mai sus menţionat şi
să achităm, în condiţiile prezentei documentaţii o redevenţă reprezentând ____% din total încasări.
Redevenţa se va plăti semestrial în contul indicat de autoritatea contractantă
5.
Înţelegem ca orice nerespectare a documentaţiei de licitaţie prin oferta depusă, dacă aduce prejudicii
(denumire autoritate contractantă) sau distorsionează concurenţa, va genera respingerea ofertei depuse.
Semnătura
_____________________________________________________
În calitate de _____________________________________________________
Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele :_____________________________
Data
___________________________
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Anexa la Formularul de oferta

ANEXĂ LA OFERTĂ DE SERVICII SALUBRIZARE

1
2
3
4

Nivelul redeventei
Nivelul tarifelor
Cantitatea maxima de deseuri depozitata temporar
Durata implementarii activitatii colectarii selective
a deseurilor municipale

Notă: prezenta Anexă se va completa în conformitate cu cerinţele din Fişa de date şi Caietul de sarcini.

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

Operator economic,
(semnătură autorizată)
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Formularul A5

Nr. ________ / _____
SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI
Către,
_________________________________
(denumire autoritate contractanta)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de
(tip procedura)
concesiune ______________________________________________________
___________________________________– COD CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare
de clarificări cu privire la:

1. ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
2.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
3.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la
aspectele menţionate mai sus.

Cu consideraţie,
S.C.____________________
___________________________
(adresa)
………………………………………
(semnătura autorizată)
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Formular B1
Operator economic
______________________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul,
___________________________
_______________________________,

reprezentant

împuternicit

al

(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 în nici una dintre situaţiiile prevazute la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
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, situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind
eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante Municipiului
Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1, Roman, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu
activitatea noastră.

Prezentadeclaraţie este valabilăpână la data de _______________________
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Ofertant,
_________________
(semnătura autorizată)
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Formular B 2
Operator economic
________________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ............................................................................... (denumirea, numele operatorului
economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura)
pentru atribuirea contractului de concesiune având ca obiect .................... (denumirea serviciului şi
codul CPV), la data de .................. (zi/lună/an), organizată de ....................................................
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau in tara in care este stabilit;
c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit corespunzător obligaţiile contractuale, neexistând situaţii care
au produs sau ar putea să producă, din motive imputabile mie, grave prejudicii beneficiarilor.
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională;
e) informaţiile prezentate nu sunt false şi vom prezenta orice informaţii solicitate de autoritatea
contractantă în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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Formular B 3

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, . . . . . . . . . . , reprezentant/reprezentanţi legali al/ai . . . . . . . . . . ,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de. . . . . . . . . . , în
calitate de autoritate contractantă, cu nr. . . . . . . . . . din data de. . . . . . . . . . ,
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate
punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele. . . . . . . . . . , următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care
cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de
participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta
decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi
proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a
exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva
procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură
cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte
de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate
în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
..........
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)

Data
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Formular B 4
Operator economic

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la art. 691
Subsemnatul(a), __________________________________ reprezentant împuternicit al
________________________ (se inserează numele operatorului economic-persoana juridică), în
calitate de ofertant participant la procedura de «licitatie deschisa» pentru
……………………………………………………………………..., Roman, jud Neamţ,Cod
CPV:.........................................

la data de ................. (seinserează data), organizată de

MUNICIPIUL ROMAN), declar pe proprie răspundere că:
- nu am membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare şi /sau acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ /soţie, rudă sau afin până la
gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la
art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul MUNICIPIUL
ROMAN.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizată )
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Formular B 5
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_________________________________
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:..................................................................................................................
2. Codul fiscal:................................., cont (de restituire garantie de
participare)...........................................
3. Adresa sediului central: str......................................, nr..., loc................, cod postal...........,
jud........
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________
___________________________________________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ______________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de
înmatriculare/înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
_________________________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuală
Cifra de afaceri anuală
Anul
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(mii lei)
(echivalent euro)
_________________________________________________________________________________
1.
........
_________________________________________________________________________________
2.
.........
_________________________________________________________________________________
3.
........
_________________________________________________________________________________
Media anuală:
_________________________________________________________________________________

Candidat/ofertant,
___________________________________
_________________
(semnătura autorizată)
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Formular B 6
Terţ susţinător al capacităţii financiare
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT FERM PRIVIND SUSTINEREA FINANCIARA A OFERTANTULUI .....
Către:
..........................
Adresa:
...................................

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..........................................(se va completa cu denumirea
obiectivului),
noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la ..................(adresa
terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia
................ (denumirea ofertantului ) toate resursele financiare 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 financiare 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)
suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară
pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ............................................ ( denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (
denumire ofertant), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care .............( denumirea ofertantului) a
primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la
invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam 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 financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru
prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG
nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în
mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată
.............................................................. (denumirea ofertantului).
Data
................................
Terţ susţinător,
...............................
(semnătura autorizata şi stampila)
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Formular B 7
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul_______________________________ (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al
.................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt
reale.
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, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................................................. (denumirea şi
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa

Calitatea
prestatorului*

Preţul
total
al
contractul
ui

Procent
îndeplinit
de
prestator
%

Cantitatea
UM

Perioada
de
derulare
a
contractului **

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.
Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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Formular B 8
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE
OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A
CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
Subsemnatul________________________________, reprezentant împuternicit al ..................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
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, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................................................. (denumirea şi
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
LISTA
cuprinzând echipamente tehnice

Nr.
crt.
1
2

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

U.M.

Cantitate

Forma de deţinere
Proprietate

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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În chirie

Formular B 9
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI
ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE
Subsemnatul
______________________________________,
reprezentant
împuternicit
al
.................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt
reale.
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, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................................................. (denumirea şi
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Număr
(ultimele 12 luni)
Personal angajat
Din care personal de conducere
Personal de conducere şi specializat angajat în executarea contractului
Nr. crt.
Numele şi prenumele
Funcţia, autorizarea
1
2

Studii de specilaitate

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil pentru
îndeplinirea contractului de concesiune.
Data completării .........

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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FormularB 10
EXPERIENTA PROFESIONALA A PERSONALULUI-CHEIE
CURRICULUM VITAE & DECLARATIA DE DISPONIBILITATE
Functia propusa in cadrul executării contractului de concesiune a serviciului de: ,,Precolectarea,
colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile
menajere, cu excepţia celor cu regim special “ din Municipiul Roman, jud. Neamţ: ---------1.

Nume:

2.

Prenume:

3.

Data şi locul nasterii:

4.

Naţionalitatea:

5.
Pregătire profesională/educaţie
Instituţia:
Data:
De la (luna/anul)
Până la (luna/anul)
Diploma obtinuţă:
6.
Limbi straine
(Pe o scara de la 1 la 5, 5 fiind nivelul cel mai inalt de stapanire a limbii straine):
Limba straină
Nivel
Inţeles
Vorbit
Scris
Limba maternă

7.

Apartenenţă la organisme profesionale:

8.

Alte abilităţi (de ex. abilităţi de lucru pe calculator, etc.):

9.

Funcţia actuală:

10.

Ani de experienţă profesională:

11.

Calificări-cheie:

12.
Experienţa profesională:
Data: de la (luna/anul) pana la (luna/anul)
Locul
Societatea / organizaţia
Funcţia
Descrierea activităţilor
13.

Altele:
DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Declar prin prezenta ca informaţiile din acest curriculum vitae sunt adevărate şi îmi exprim disponibilitatea şi
dorinţa de a-mi asuma rolul pentru care sunt propus.
Semnătura & data:
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FORMULARUL B11
Nota: se completeaza daca este cazul
Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnica si profesională
a ofertantului/ grupului de operatori economici

Către, ..............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ,,………………………………………………………….’’- executie
lucrari ,
noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având 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/aceştia, 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..........
(denumireaofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau
profesionalede ................................................ ..................................................................necesară pentru
îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să
răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii
asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza
contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de
operatori economici) 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/grupul deofertanţi), 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.
18

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.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2)
din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 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 ..............................................................(denumireaofertantului/lcandidatului/grupului de
operatori economici).
Data completării,

Terţ susţinător,
...........................

…………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)
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Formularul B11/1

Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi
profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi
care
urmează
a
fi
folosite
efectiv
pentru
îndeplinirea
contractului
de
achiziţie
publică,,……………………………………………………’’, sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor
apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect proiectare si executie
,,……………………………………………………….’’.

LISTA
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează
a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

Nr.
crt

Denumire utilaj/echipament/instalaţie

Cantitate

Forma de deţinere

U.M.
Proprietate
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În chirie

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională
oferită .............................................. ....................................................(denumireaofertantului/grupului de
operatori economici).

Data completării,
Terţ susţinător,
…………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)
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FORMULARUL B11/2

Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabilefaptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi
efectiv
alocat
pentru
indeplinirera
contractului
de
achiziţie
publică,,……………………………………………………………….’’, sunt reale.

LISTA
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv
alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

Personal angajat
Din care personal
de conducere
Personal
efectiv
alocat
pentru
îndeplinirea
contractului
Din care personal
de
conducere
efectiv
alocat
pentru îndeplinirea
contractului

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat
efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile
tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
22

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi
profesională oferită .............................................. ....................................(denumireaofertantului /grupului de
operatori economici).

Data completării,

Terţ susţinător,
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Formular B 12
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic), în calitate de:
- ofertant unic (cu ofertă individuală)
- ofertant asociat (cu ofertă comună)
la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV
.............organizată de ............ (denumireaautorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile
aplicabilefaptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în
documentaţia de atribuire, după cum urmează :
Situaţia personală
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Situaţiaeconomico-financiară
Capacitateatehnicăşi/sauprofesională
Standarde de asigurare a calităţii
Standarde de protecţie a mediului.
(se bifează după caz)
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia 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 potrivit prevederilor legale.

Data completării

Operator economic,
...................................
(semnătură autorizată)

ANEXA 1
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Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa
cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă:
A Situaţia personală:
•....................................
•………………………
•………………………
B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
•....................................
•………………………
•………………………
C Situaţia economico-financiară:
•....................................
•………………………
•………………………
D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:
•....................................
•………………………
•………………………
E Standarde de asigurare a calităţii:
•....................................
•………………………
•………………………
•………………………….
F Standarde de protecţie a mediului:
•....................................
•………………………
•……………………….

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea.
Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de
calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.
Data completării
Operator economic,
...................................
(semnătură autorizată)
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FORMULARUL B13/1

Ofertant
…………………………
(denumirea/numele liderului asociatiei)

DECLARATIE
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE
DE ASOCIATI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul ……………(numele si prenumele), reprezentant imputernicit al …............... (denumirea/numele
si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexate, privind executia contractului „.............................”, cod
CPV....................... sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .................... (denumirea si adresa autoritatii contractante),
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Data completarii …..................(ziua, luna anul).

Nr.
crt
.

Denumire
asociat

Sediul
asociatului

Obiecte de
activitate
relevante ale
asociatului

CUI

Partea/partile din contract
ce urmeaza a fi prestate de
catre fiecare asociat

Lucrarile ce vor fi executate
de asociat:

1

(se va face
descriere,
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o

scurta
conform

Contractului de asociere)
Valoarea lucrarilor ce vor fi
prestate de asociat: (lei,
fara TVA): …
………….
Procent din valoarea totala
a contractului: ……………
….

Se va completa o linie pentru fiecare asociat.

Datele din tabelul de mai sus trebuie sa se regaseasca si in Contractele de asociere.

Data completarii …..................(ziua, luna anul).

Ofertant / Lider de asociatie,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura)

Nota: Daca nu sunt asociati, in coloana 2 – Denumire asociat, se va completa „nu este cazul”, iar tabelul
urmator nu se va mai completa.

Semnaturile asociatilor:
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Reprezentant

Reprezentant

Reprezentant

ofertant

asociat 1

asociat 2

(lider de asociatie)
Numele/denumirea
asociatului
Numele persoanei
autorizate
Semnatura
autorizata

Data completarii …..................(ziua, luna anul).

Nota: Daca nu sunt asociati, se va bifa mai jos si se va completa:
□ N/A – nu este cazul.

Data completarii …..................(ziua, luna anul).

Ofertant / Lider de asociatie,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura)
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…………
……

FORMULARUL B13/2

ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform ____________________________________________________________.
(incadrarea legala)
Noi, parti semnatare: S.C. _______________________
S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ ___________
__________________________________________________________________”.
(denumire obiect contract)
Activitati contractuale ce se vor realize in comun:
1. ___________________________________
2.____________________________________
… ___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:

_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
-

liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor
in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:
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-

conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilorconvenite de
comunacord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:
-

incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere;
modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti
pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat
pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociatiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: __________________________________________________________
___________________________________________________________________

Data completarii:

LIDERUL ASOCIATIEI,

______________

__________________
ASOCIAT,
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FORMULARUL B13/3
CANDIDATUL/OFERTANTUL
...........................................
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIAŢIEI DE A REPREZENTA ASOCIAŢIA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Subsemnaţii, care depunem ofertă comună în cadrul asociaţiei formată din: ……….(se trec toţi
asociaţii), împuternicim liderul asociaţiei, ………….. (se trece denumirea operatorului economic care este liderul
asociaţiei) să reprezinte asociaţia la procedura de atribuire a contractului
_______________________________________________

Semnăturile asociaţilor:

Reprezentant

Reprezentant

Reprezentant

ofertant

asociat 1

asociat 2

(lider de asociaţie)
Numele/denumirea
asociatului
Numele persoanei
autorizate
Semnătura
autorizată
Data completării …..................(ziua, luna anul).

Notă: Dacă nu sunt asociaţi, se va completa tabelul cu N/A – nu este cazul.
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…………
……

FORMULARUL B14
CANDIDATUL/OFERTANTUL
...........................................
(denumirea/numele)

SANATATE SI PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. ((nume şi prenume in clar a persoanei autorizate)), reprezentant al
……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile,
pe parcursul indeplinirii contractului de delegare de gestiune, in conformitate cu regulile obligatorii
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data :
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de __________________,
legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL..........................................
(denumirea/numele)
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FORMULAR B15

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Către,
..................………………………………………………...
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a invitaţiei de participare publicatã în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP),
www.e-licitaţie.ro nr………...........…. din…….........….., în scopul atribuirii contractului de delegare de gestiune
având ca obiect ......................................................................., noi ................……….......................…………..
(denumirea/numele ofertantului) vă comunicăm că ne însuşim conditiile contractuale obligatorii din modelul
de contract.
Referitor la clauzele contractuale specifice, formulam urmatoarele amendamente:
-

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

Operator economic,

………………………….

(stampila si semnatura autorizată )
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Formular C 1
MODEL DE CONTESTAŢIE
Formular pentru persoane juridice
Antet/contestator
………………………….
CONTESTAŢIE
Subscrisa………………………....... (denumirea persoanei juridice), cu sediul în
…….....................................………., cod unic de înregistrare ...…………………………, reprezentată legal
prin .................... în calitate.........., în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire ........... a
contractului de concesiune (obiectul contractului) ………………., organizată de autoritatea contractantă
……………………… (denumirea autorităţii contractante) …….., având sediul în (adresa autorităţii
contractante) …………..........................., formulez prezenta:
CONTESTAŢIE
prin care solicit
anulareaactului
obligareaautorităţiicontractante de a emite un act
obligareaautorităţiicontractante
la
adoptarea
măsurinecesarepentruremediereactului/actelorcareafecteazăprocedura de atribuire.
…………………………..
Se nominalizeazăactul/acteleatacate.
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt :
- înfapt …………………………………………..
-

îndrept ……………………………………….

Însprijinulcontestaţieidepunurmătoarelemijloace de probă:
………………………
Data,
Reprezentat legal (nume/prenume în clar)
___________________
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Formular C 2
Formular pentru persoane fizice
CONTESTATIE
Subsemnatul ....................................................................., cu domiciliul in
in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de
organizata de autoritatea contractanta ................................................., avand sediul in .
contest decizia autoritatii contractante ............................................................... , pe care
o consider nelegala.
Motivele care stau la baza contestatiei sunt:
in fapt ............................................................
in drept ........................................................
In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
Semnatura autorizata
-----------------------------------------
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