
FormularFormularFormularFormular 1111

Nr. ________ / _____

SOLICITARI DE CLARIFICARI

Catre,
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(denumire autoritate contractanta)

Referitor la _____________________________________ pentru atribuirea
contractului de

(tip procedura)
achizitie publica
_________________________________________________________________
___________________________________–––– COD CPSA/CPV ________________, va
adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:

1. ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________________
____

2.______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________________
____

3.______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________________
____

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de
vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

Cu deosebita consideratie,
S.C.____________________

(adresa)
………………………………………

(semnatura autorizata)



FormularFormularFormularFormular 2222
Nr. ________ / _____

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,
S.C. ___________________________________

(denumireofertant)

Referitor la _____________________________________ pentru atribuirea
contractului de

(tip procedura)
achiziţie publică ______________________________________–––– 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 răspunsul dumneavoastră până
la data de ________________ ora _________.

Cu deosebita consideraţie,

PREŞEDINTE COMISIE DE EVALUARE

……………………………….
(nume si semnătura )



FormularFormularFormularFormular 3333
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARATIEDECLARATIEDECLARATIEDECLARATIE
PRIVINDPRIVINDPRIVINDPRIVIND CALITATEACALITATEACALITATEACALITATEA DEDEDEDE PARTICIPANTPARTICIPANTPARTICIPANTPARTICIPANT LALALALA PROCEDURAPROCEDURAPROCEDURAPROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit
al……………………………………………..….

(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate
faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie
publica ……………………………………………………….(se mentioneaza procedura), avand
ca obiect…………………………………………...…………………… (denumirea produsului si
codul CPV), la data de………………... (zi/luna/an), organizata
de …………………………………………….. (denumirea autoritatii contractante), particip si
depun oferta:

□ in nume propriu;
□ ca asociat in cadrul asociatiei………………………………………….;
□ casubcontractant al …………………………………………………..;
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declarca:
□ nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
□ sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in
anexa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor
interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de
atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori,
pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

4. De asemenea, 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.

5. 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.

Operator economic,
…………………………………..

(semnaturaautorizata)



FormularFormularFormularFormular 4444

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIEDECLARATIEDECLARATIEDECLARATIE PRIVINDPRIVINDPRIVINDPRIVIND ELIGIBILITATEAELIGIBILITATEAELIGIBILITATEAELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al
____________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere,
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre
situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si
a contractelor de concesiune de servicii.

2. Subsemnatul, declarca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii
siconfirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de
care dispunem.

3.Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizatiai autoritatii
contractante _________________________________ (denumirea si adresa autoritatii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de
_____________________________(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a
ofertei)

Data completarii ......................

Candidat/ofertant,
_________________
(semnatura autorizata)



FORMULARFORMULARFORMULARFORMULAR 5555
DECLARATIEDECLARATIEDECLARATIEDECLARATIE PRIVINDPRIVINDPRIVINDPRIVIND NENENENEÎÎÎÎNCADRAREANCADRAREANCADRAREANCADRAREA ÎÎÎÎNNNN SITUATIILESITUATIILESITUATIILESITUATIILE PREVPREVPREVPREVĂĂĂĂZUTEZUTEZUTEZUTE LALALALA ART.ART.ART.ART. 181181181181 DINDINDINDIN

ORDONANTAORDONANTAORDONANTAORDONANTA DEDEDEDE URGENTURGENTURGENTURGENTĂĂĂĂ AAAA GUVERNULUIGUVERNULUIGUVERNULUIGUVERNULUI NR.NR.NR.NR. 34/200634/200634/200634/2006

Operator economic
................................
(denumirea/numele)

Subsemnatul (a) .............................................(denumirea, numele operatorului economic), în
calitate de ofertant la procedura de licitatie pentru atribuirea contractului de achizitie publică
având ca obiect ................................................... (denumirea contractului si codul CPV), la
data de..............(zi/lună/an), organizată de ........................................
............................. (denumirea autoritătii contractante), declar pe propria răspundere că:
a) nu a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
c) 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 în ţara în care este stabilit;
c^1) nu sunt în situaţia ca în ultimii 2 ani să nu îmi îndeplinesc sau să îmi îndeplinesc în mod
defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de
natură să producă grave prejudicii beneficiarilor mei;
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) nu prezinta informaţii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificate si selectie.
Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg că în cazul în care această declaratie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

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



FormularFormularFormularFormular 6666

CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMATIIINFORMATIIINFORMATIIINFORMATII GENERALEGENERALEGENERALEGENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
_____________________________________________

(numarul, data si locul de
inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
________________________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:
_________________________________

(adrese complete, telefon/fax,certificate de
inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri din ultimii 3 ani:
____________________________________________________________________________
__

Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala
Anul la 31 decembrie la 31 decembrie

(mii lei) (echivalent euro)
____________________________________________________________________________
__
1.
____________________________________________________________________________
__
2.
____________________________________________________________________________
__
3.
____________________________________________________________________________
__
Media anuala:
____________________________________________________________________________
__

Candidat/ofertant,_______________(semnatura autorizata)



FormularFormularFormularFormular 7777

BANCA / SOCIETATE ASIGURARI
___________________

(denumirea)

SCRISOARESCRISOARESCRISOARESCRISOARE DEDEDEDE GARANGARANGARANGARANŢŢŢŢIEIEIEIE BANCARBANCARBANCARBANCARĂĂĂĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către ___________________________________________
(denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ______________________________,
noi

(denumirea contractului de achiziţie publică)
__________________________________, având sediul înregistrat la
______________________

(denumirea băncii), (adresa băncii)
ne obligăm faţă de __________________________________ să plătim suma de
_____________
(denumirea autorităţii contractante)
_______________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligatia de a-
si
(în litere şi în cifre)
motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că
suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile
următoare:

a) ofertantul _________________________________________ şi-a retras oferta în perioada
de

(denumirea/numele)
valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul
______________________________________
(denumirea/numele)
a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________.

Parafată de Banca/Societate de asigurari ____________ în ziua ___ luna ________
anul _____
(semnătura autorizată)



FormularFormularFormularFormular 9999
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULARFORMULARFORMULARFORMULAR DEDEDEDE OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA
Catre ................................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

_________________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
cerintele
(denumirea/numele ofertantului)

cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam
_______________________________,

(denumirea produselor)
pentru suma de____________________________ lei, reprezentand ___________________
euro,

(suma in litere si in cifre)(suma in litere si in cifre)

platibila dupa receptiaproduselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
_________________________lei.
(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
produsele in graficul de timp mentionat in contract.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
_______________zile, respectiv pana la data de ________________, si ea va ramane
obligatorie
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta

separat, marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind

castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice
alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________________, in calitate de ________________________, legal autorizat sa
semnez

(semnatura)oferta pentru si in numele ________________________________
(denumirea/numele ofer



FormularFormularFormularFormular 10101010
Antet/ contestator
………………………

CONTESTATIECONTESTATIECONTESTATIECONTESTATIE

Subscrisa, …………………………………………. cu sediul
in …………………………………………….. cod unic de inregistrare …………..……. reprezentata
legal prin .……..………………………………. in calitate de ofertant / candidat la procedura de
atribuire a contractului
de …..…………………………………………………………….……organizata de
autoritateacontractanta ……………………………………….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/stampila reprezentant legal
(nume si prenume in clar)



FORMULARFORMULARFORMULARFORMULAR 11:11:11:11: CERTIFICATCERTIFICATCERTIFICATCERTIFICAT DEDEDEDE PARTICIPAREPARTICIPAREPARTICIPAREPARTICIPARE LALALALA LICITALICITALICITALICITAŢŢŢŢIEIEIEIE CUCUCUCU OFERTOFERTOFERTOFERTĂĂĂĂ
INDEPENDENTINDEPENDENTINDEPENDENTINDEPENDENTĂĂĂĂ

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,
.................
Data
................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)



FORMULARFORMULARFORMULARFORMULAR 12:12:12:12: DECLARADECLARADECLARADECLARAŢŢŢŢIEIEIEIE PRIVINDPRIVINDPRIVINDPRIVIND NENENENEÎÎÎÎNCADRAREANCADRAREANCADRAREANCADRAREA LALALALA ARTARTARTART 69^169^169^169^1 DINDINDINDIN OUGOUGOUGOUG 34/200634/200634/200634/2006

Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

Subsemnatul ........................., reprezentant al Ofertantului/Candidatului/Ofertantului
asociat/Subcontractantului declar pe propia răspundere şi sub sancţiunea de a fi exclus din
procedura de atribuire că nu avem drept membri în cadrul Consiliului de administraţie /organului
de conducere sau de supervizare şi/sau printre 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), cu următoarele persoane ce deţin funcţii de
decizie in cadrul Companiei Judeţene Apa Serv S.A.:

Nr.crt NumeNumeNumeNume sisisisi prenumeprenumeprenumeprenume FunctiaFunctiaFunctiaFunctia detinutadetinutadetinutadetinuta inininin cadrulcadrulcadrulcadrul

C.J.C.J.C.J.C.J. APAAPAAPAAPA SERVSERVSERVSERV S.A.S.A.S.A.S.A.

1. Ionut - Catalin Dughir Director General

2. Maria-Elena Gradinaru Director Financiar

3. Ioan Pacala Director Tehnic

4. Gheorghita Zaharia Director Dezvoltare

5. Victor-Petcu Movila Director Comercial

6. Munteanu Ioan Presedinte C.A.

7. Preda Leonida Membru C.A.

8. Dascalescu Vasile Membru C.A.

9. Bumbu Sergiu Membru C.A.

10. Monda Radu-Marian Membru C.A.

Data completării: [ZZ.LL.AAAA]
Operator economic.........................................
(ştampilasisemnăturăautorizată)

În cazul în care ofertantul este o asociere sau are subcontractanţi, acest formular va fi
completat de fiecare dintre membrii asociaţiei şi de către subcontractori.



FORMULARFORMULARFORMULARFORMULAR 13:13:13:13: DATEDATEDATEDATE DESPREDESPREDESPREDESPRE SOCIETATEASOCIETATEASOCIETATEASOCIETATEA MIXTA/CONSORTIUMIXTA/CONSORTIUMIXTA/CONSORTIUMIXTA/CONSORTIU

i. NumeNumeNumeNume…...................................................................................

ii. AdresaAdresaAdresaAdresa ComisieiComisieiComisieiComisiei ManagerialeManagerialeManagerialeManageriale…...............................................

…...............................................................................................

Telefon …...................... Fax…..........................E-mail…...

iii. AgentiaAgentiaAgentiaAgentia dindindindin RomaniaRomaniaRomaniaRomania (in cazul unei Societati Mixte/Consortiului cu un partener principal
strain)

Adresa biroului …........................................................................

…...............................................................................................

Telefon …...........................Fax…......................................

iv. NumeleNumeleNumeleNumele partenerilorpartenerilorpartenerilorpartenerilor
a .…...........................................................................................

b …...........................................................................................

c …...........................................................................................

etc. ….........................................................................................

v. NumeleNumeleNumeleNumele parteneruluiparteneruluiparteneruluipartenerului principalprincipalprincipalprincipal
…...............................................................................................

…...............................................................................................

vi Acord care guverneaza constituirea Societatii Mixte/Consortiului

a. Data semnarii: ….............................................................

b. Locul: …................................................................................

c. Anexa – Acordul Societatii Mixte/ Consortiului

vii PropunereaPropunereaPropunereaPropunerea pentrupentrupentrupentru impartireaimpartireaimpartireaimpartirea responsabilitatilorresponsabilitatilorresponsabilitatilorresponsabilitatilor intreintreintreintre parteneriparteneriparteneriparteneri (in procente %)
indicand tipul lucrarilor efectuate de catre fiecare dintre ei.

…...............................................................................................

…...............................................................................................

…...............................................................................................

Semnatura : …...............................................................................

(persoana sau persoanele autorizate sa semneze pentru Ofertantului)
Data : ……………………………………….

Data :[ZZ.LLLL.AAAA]

Semnatura : …...............................................................................
(persoana sau persoanele autorizate in semnarea din partea ofertantului)
Data: …..................



FORMULARFORMULARFORMULARFORMULAR 15:15:15:15: SCRISOARESCRISOARESCRISOARESCRISOARE DEDEDEDE INAINTAREINAINTAREINAINTAREINAINTARE

Nr. .......... / ………………….

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele)
Adresa: …………………………………
Telefon :…………………………………
Fax :……………………………………...
E-mail: ……………………………………

SCRISOARE DE INAINTARE

Către: Autoritatea contractanta .................................. Adresa......................................, România
Telefon:
Fax:

Ca urmare a anunţului de participare apărut in ...................................nr. ……..…...
din …….........................., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări
aferente proiectului “Titlu”
Noi ……………………………..................................…………................................... va transmitem
alaturat urmatoarele:
1. Documentul ..............................................…..… privind garantia pentru participare, in
cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentaţia de atribuire;
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, un exemplar original si 1 copie in limba
romana, continand:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.

Data completarii :[ZZ.LL.AAAA]

Cu stima,

[Nume ofertant],
……...........................
(semnatura autorizata)

Inregistrata la sediul autoritatii contractante (..................., România)


