ANEXA nr. 4
la H.C.L. nr. 38 din 26.02.2015

ANEXA LA FISA DE DATE A CONCESIUNII
SECŢIUNEA – FORMULARE
Formular A1
Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. ........../............

OFERTANTUL
..................
(denumirea/numele)

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 deschisă pentru atribuirea contractului de delegare prin concesionare a gestiunii
serviciului de salubritate, activitatea: ,,Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale
şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii
colectate separat” din Municipiul Roman, jud. Neamţ, 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.
c) mostre, schiţe după caz.
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 serviciiilor de: ,,Colectarea separată şi transportul separat
al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat” – activitate a serviciului de salubrizare din Municipiul Roman,
jud. Neamţ.
Ofertant,
_________________
(numele reprezentantului legal, în clar)
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Formularul A3/1
BANCA
...............................
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a
contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de ,,Colectarea separată şi transportul
separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din
industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat” – activitate a serviciului de salubrizare din
Municipiul Roman, jud. Neamţ.

Către: Municipiul Roman,
Piaţa Roman-Vodă. Nr.1, Roman,
cod poştal 611022, jud. Neamţ
Numărul/referinţa garantiei de participare.............................................................................
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului Delegare prin concesionare a gestiunii
serviciului de ,,Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii
colectate separat” – activitate a serviciului de salubrizare din Municipiul Roman, jud. Neamţ,
noi
...................................
(denumirea
bancii),
avand
sediul
inregistrat
la
.................................................. (adresa bancii), ne obligam in mod irevocabil si conditionat faţă de
MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Piata Roman-Vodă, nr.1, Roman, jud. Neamţ, sa platim
suma de ....................... RON/EURO/DOLAR (in litere si in cifre), după constatarea culpei
Ofertantului în conformitate cu contractul garantat. In cererea sa, MUNICIPIUL ROMAN va
preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre
situaţiile următoare:
a) ofertantul _________________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
(numele complet al Ofertantului, iar în cazul Asocierii – denumirea asocierii)

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _______________________(numele complet al
a constituit garantia de buna executie in perioada
de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _______________________(numele complet al
Ofertantului, iar în cazul Asocierii – denumirea asocierii) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica
in perioada de valabilitate a ofertei.
Plata se va face de catre noi in termenul mentionat in, cererea de plata si fara nicio alta
formalitate suplimentara din partea MUNICIPIULUI ROMAN.
Prezenta garanţie de participare este valabilă până la data de ……….., dată la care aceasta
expiră automat şi în totalitate, dacă până la această dată nu s-a primit la ghişeele noastre din partea
MUNICIPIULUI ROMAN nicio cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii si condiţiile
specificate mai sus; această garanţie devine, în mod automat nulă şi neavenită după data expirării,
indiferent dacă ne este sau nu restituită.
Deasemeni, daca MUNICIPIUL ROMAN si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca
perioada de valabilitate a garantiei de participare, aceasta se va realiza inainte de data expirarii
......................... cu acordul prealabil al bancii.
Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea română.
Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta garantie de
participare sunt instanţele judecătoreşti române.
Ofertantului, iar în cazul Asocierii – denumirea asocierii) nu

Parafată de Banca _______________ în ziua ____ luna ________ anul _______.
(semnatura si stampila organismului care elibereaza aeeasta garantie de participare)
3

Formularul A3/2
BANCA
...............................
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a
contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de ,,Colectarea separată şi transportul
separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din
industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat” – activitate a serviciului de salubrizare din
Municipiul Roman, jud. Neamţ.

Către: Municipiul Roman,
Piaţa Roman-Vodă. Nr.1, Roman,
cod poştal 611022, jud. Neamţ
Numărul/referinţa garantiei de participare.............................................................................
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului Delegare prin concesionare a gestiunii
serviciului de ,,Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii
colectate separat” – activitate a serviciului de salubrizare din Municipiul Roman, jud. Neamţ,
noi
...................................
(denumirea
bancii),
avand
sediul
inregistrat
la
.................................................. (adresa bancii), ne obligam in mod irevocabil si neconditionat faţă
de MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Piata Roman-Vodă, nr.1, Roman, jud. Neamţ, sa platim
suma de ....................... RON/EURO/DOLAR (in litere si in cifre), după constatarea culpei
Ofertantului în conformitate cu contractul garantat. In cererea sa, MUNICIPIUL ROMAN va
preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre
situaţiile următoare:
a) ofertantul _________________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
(numele complet al Ofertantului, iar în cazul Asocierii – denumirea asocierii)

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _______________________(numele complet al
a constituit garantia de buna executie in perioada
de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _______________________(numele complet al
Ofertantului, iar în cazul Asocierii – denumirea asocierii) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica
in perioada de valabilitate a ofertei.
Plata se va face de catre noi in termenul mentionat in, cererea de plata si fara nicio alta
formalitate suplimentara din partea MUNICIPIULUI ROMAN.
Prezenta garanţie de participare este valabilă până la data de ……….., dată la care aceasta
expiră automat şi în totalitate, dacă până la această dată nu s-a primit la ghişeele noastre din partea
MUNICIPIULUI ROMAN nicio cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii si condiţiile
specificate mai sus; această garanţie devine, în mod automat nulă şi neavenită după data expirării,
indiferent dacă ne este sau nu restituită.
Deasemeni, daca MUNICIPIUL ROMAN si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca
perioada de valabilitate a garantiei de participare, aceasta se va realiza inainte de data expirarii
......................... cu acordul prealabil al bancii.
Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea română.
Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta garantie de
participare sunt instanţele judecătoreşti române.
Ofertantului, iar în cazul Asocierii – denumirea asocierii) nu

Parafată de Banca _______________ în ziua ____ luna ________ anul _______.
(semnatura si stampila organismului care elibereaza aeeasta garantie de participare)
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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 ,,Colectarea separată şi
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale
din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat” – activitate a serviciului de salubrizare din
Municipiul Roman, jud. Neamţ,
Cod CPV:
90511000-2 - Servicii de colectare a deşeurilor menajere (Rev.2) şi
90512000-9 - Servicii de transport de deşeuri menajere (Rev.2)
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.
4
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.
La întocmirea ofertei financiare se va lua în considerare o valoare minimă a redevenţei de ............% calculată
la valoarea totală a încasărilor, inclusiv T.V.A.
Redevenţa se va plăti lunar în contul indicat de autoritatea contractantă
6.
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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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 nr. B1

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul__________________________________(numele şi prenumele), reprezentant împuternicit
al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de concesiune ..................
(se menţionează procedura), având ca obiect ............................... (denumirea serviciului şi codul CPV), la data
de .............. (zi/lună/an), organizată de ...................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi
depun ofertă:
_
|_| în nume propriu;
_
|_| ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................;
_
|_| ca subcontractant al ................................................;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
2. Subsemnatul declar că:
_
|_| nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;
_
|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de concesiune
sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de concesiune.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
5. 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)
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Formular nr. B2
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.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _______________________
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Ofertant,
_________________
(semnătura autorizată)
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Formular nr.B3
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;
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 B4
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 B5
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 B6
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 B7
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)

13

Formularul B 7.1
EXPERIENTA PROFESIONALA A PERSONALULUI-CHEIE
CURRICULUM VITAE & DECLARATIA DE DISPONIBILITATE
TOATE CV-urile TREBUIE SA INCLUDA O DECLARATIE DE DISPONIBILITATE SEMNATA
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.

Starea civilă:

6.
Pregătire profesională/educaţie
Instituţia:
Data:
De la (luna/anul)
Până la (luna/anul)
Diploma obtinuţă:
7.
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

8.

Apartenenţă la organisme profesionale:

9.

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

10.

Funcţia actuală:

11.

Ani de experienţă profesională:

12.

Calificări-cheie:

13.
Ţara

Experienţa specifică în ţări neindustrializate:
Data: de la (luna/anul) pana la
(luna/anul)

14

Numele şi scurtă descriere a
proiectului

14.
Experienţa profesională:
Data: de la (luna/anul) pana la (luna/anul)
Locul
Societatea / organizaţia
Funcţia
Descrierea activităţilor

15.

Altele:

15a.

Publicaţii şi seminarii:

15b.

Recomandări:

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:

Semnatura autorizata

_____________________________________________________
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Formular B8
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA
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)

Nr.
crt.

Denumire subcontractant

Partea/părţile din contract
ce urmează a fi
subcontractate

1
2
3
Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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Acord subcontractor cu
specimen de semnătură

Formularul B10
Banca
............................
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE
Catre Municipiul Roman,
Piaţa Roman-Vodă. Nr.1, Roman,
cod poştal 611022, jud. Neamţ
Cu privire la contractul de privind Delegarea prin concesiune a gestiunii a serviciului de:
,,Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind
din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat” – activitate a
serviciului de salubrizare din Municipiul Roman, jud. Neamţ, cod CPV …………………., incheiat intre
......................- in calitate de concesionar si Municipiul Roman-in calitate de concedent, ne obligam prin
prezenta sa platim in favoarea concedentului, pana la concurenta sumei de ......... lei., orice suma ceruta de
acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin
concesionarului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de concesiune mai sus mentionat.
Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nicio alta formalitate suplimentara din partea
concedentului sau a concesionarului.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ............................
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei
sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul
nostru prealabil; in caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ____ luna ________ anul ____.
(semnatura autorizata)
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Formular B11
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 ................. (se inserează 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 B12
Operator economic

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de concesiune organizată de
MUNICIPIUL ROMAN, în calitate de autoritate contractantă,
cu nr. ............ din data ................., 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)
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