
 

 

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA DE LUCRARI 

SI BUNURI  PRIN PROCEDURA CERERE DE OFERTĂ 

 

 

Achizitor (Beneficiar POP 2007-

2013): 

S.C. CRESCATORIA DE PASTRAV S.R.L. 

Titlul proiectului POP 2007-2013: „INFIINTARE PASTRAVARIE IN ORASUL 

BAILE HERCULANE, SAT PECINISCA, 

JUDETUL CARAS-SEVERIN„ 

Numar proiect POP 2007-2013: 1 

 

 

1. INFORMATII GENERALE 

 Achizitor: 

 

Denumire: „INFIINTARE PASTRAVARIE IN ORASUL BAILE HERCULANE, SAT 

PECINISCA, JUDETUL CARAS-SEVERIN„ 

Adresa:  

Strada: B-dul 

Oltenia 
Numar: 12 Cod postal: 

200294 

Localitate: 

Craiova 

Tara: 

Romania 

Persoana de contact: ROMAN PUIU GEORGIAN Telefon: 0760/819966 

E-mail: crescatoriadepastrav@yahoo.com Fax: - 

Adresa de internet: www.crescatoriadepastrav.ro 

 

1.2 

a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 02.11.2012 12:00 

b) Adresa unde se primesc ofertele: B-dul Oltenia, nr.12, bl.155D, sc.1, ap.4,Craiova, 

jud. Dolj 

 

 

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in 

documentatia pentru ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus, nu va fi 

evaluata de Achizitor, acestea fiind pastrate la sediul Achizitorului, nedeschise. 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 

2.1 Descriere 

 

2.1.1.Denumirea contractului de achizitie:  

Titlu: achizitia de lucrari si bunuri 

2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor ce vor fi achizitionate: achizitia de 

lucrari si bunuri pentru implementarea  unui proiect FEP: 
 

Valoarea estimativa a contractului este este mai mica sau egala cu 2.292.253,00 lei, 

fără TVA.  

Structura cheltuielilor este conform bugetului indicative al proiectului: 

Cap 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 

Cheltuieli pentru amenajarea terenului 59.750,00 

                        Cap 2 Cheltuieli pentru investitii 

Constructii si instalatii 1.863.483,00 



Utilaje si echipamente 257.409,00 

Dotari 70.739,00 

Cap 4 Cheltuielei generale ale proiectului 

Cheltuieli conexe organizarii de santier 40.872,00 

TOTAL 2.292.253,00 

  

Lucrarile si bunurile achizitionate contribuie la infiintarea unei unitati specializate  in 

cresterea pastravului, in suprafata totala de 6.800 mp, prin construirea a 8 bazine de 

crestere a puietului, 10 bazine de crestere a pastravului pentru consum, priza de captare a 

apei, zid de sprijin si o cladire operationala dotata cu magazie de furaje, sala de incubatie, 

laborator, birouri, magazin de prezentare si desfacere. 

2.1.3. Denumirea contractului si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare 

a) lucrari  b)produse  c) servicii  

Executie  

Proiectare si executie  

Realizarea prin orice 

mijloace corespunzatoare a 

cerintelor specificate de 

achizitor  

 

Cumparare  

Leasing  

Inchiriere  

Cumparare in rate  

Categoria serviciului 

(potrivit anexelor II A si II 

B din OUG nr. 34/2006) 

2 A  

2 B  

Principala locatie a lucrarii: 
Orasul Baile Herculane, Sat 

Pecinisca, Judetul Caras-

Severin  

Principalul loc de livrare: 
Orasul Baile Herculane, Sat 

Pecinisca, Judetul Caras-

Severin 

Principalul loc de prestare:  

 

2.1.4 Durata contractului de achizitie 

15  luni de la data semnarii contractului de ambele parti. 

 

 

 

3. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE 

 

3.1 Situatia personala a candidatului/ofertantului 

 Declaratie privind elegibilitatea 

Solicitat X        Nesolicitat 

- Declaraţie privind eligibilitatea Formular 1 

din SECŢIUNEA II - FORMULARE, 

(încadrarea în situaţia prevăzută  la art.180 din 

OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului 

din procedura aplicată pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică) 

 

 Declaraţie privind neîncadrarea în 

prevederile  art. 181 din ordonanta 

Solicitat X        Nesolicitat 

- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile 

prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Formular 2 din SECŢIUNEA II – 

FORMULARE 

 Declaratii privind Conflictul de 

interese 

-Declaratie privind neicadrarea intr-o situatie de 

conflict de interese în conformitate cu  

prevederile art.15 din OUG 66/2011, Formular 

3 din SECŢIUNEA II – FORMULARE 



3.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (inregistrare): 

 Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator emis de Oficiul 

Registrului Comerţului/autorizatie de 

functionare/altele echivalente, inclusiv 

anexele, din care sa rezulte obiectul de 

activitate al firmei -  in original sau copie 

legalizata (emis cu cel mult 30 de zile inainte  

de data depunerii ofertelor); 

- Copie Certificat de înregistrare emis de 

Oficiul National al Registrului Comerţului,  

- Pentru persoane fizice autorizatia de 

functionare/altele echivalente pentru a dovedi 

apartenenta la categoria profesionala impusa de 

indeplinirea contractului 

 

 Persoane juridice/fizice straine Documente care dovedesc o forma de 

inregistrare/atestare ori apartenenta din punct 

de vedere profesional 

3.3 Situatia economico- financiara 

 Informatii privind situatia 

economico- financiara 

Solicitat X        Nesolicitat 

Rezultatul exercitiului financiar pe ultimii 3 

ani: 

Bilantul contabil vizat si inregistrat de organele 

competente pe ultimii 3 ani (2011, 2010, 2009). 

 

Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani: 

Ofertantii trebuie sa faca dovada realizarii unui 

nivel minim al cifrei medii anuale globale de 

afaceri pe ultimii 3 ani egal sau mai mare decat: 

2.292.253,00 lei (exclusiv TVA). 

Se va completa: 

- Declaratie cifra de afaceri pe 3 ani - 

Formular 4 din SECŢIUNEA II - 

FORMULARE. 

 

Nota: 

 Pentru conversia lei/euro, se va lua in 

considerare cursul mediu anual comunicat de 

Banca Nationala a Romaniei/Banca Centrala 

Europeana pentru fiecare an, respectiv: 2009: 1 

euro= 4,2373 lei 2010: 1 euro= 4,1285 lei 2011: 

1 euro= 4,2379 lei 

 

3.4 Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

 Informatii privind capacitatea 

tehnica 

Solicitat X        Nesolicitat 

Experienta similara (exemple): 

 

-Lista principalelor livrari/prestatii/lucrari 

executate în ultimii 3 ani a caror valoare 

individuala sau cumulata sa fie egala sau mai 

mare decat 2.292.253,00 lei). 



Se va completa:  

-Declaratie privind lista principalelor lucrari 

executate în ultimii 3 ani, prin raportare la data 

limita de depunere a ofertelor- Formular 5 din 

SECŢIUNEA II - FORMULARE  

 

Nota: 

Pentru conversia lei/euro, se va lua in 

considerare cursul mediu anual comunicat de 

BNR/BCE pentru fiecare an, respectiv: 2009: 1 

euro= 4,2373 lei 2010: 1 euro= 4,1285 lei 2011: 

1 euro= 4,2379 lei 

 

Resurse tehnice(exemple) 

 

-Asigurarea cu echipamentele/utilajele si alte 

dotari care sunt considerate strict necesare 

pentru indeplinirea contractului. 

Se va completa: 

-Declaratie referitoare la echipamente tehnice, 

utilaje, de care dispune operatorul economic 

pentru indeplinirea corespunzatoare a 

contractului de lucrari (Formular 6 din 

SECŢIUNEA II – FORMULARE). 

 

Resurse umane(exemple) 

 

- Asigurarea personalului de specialitate 

necesar indeplinirii contractului 

Obligatoriu în echipa de lucru trebuie sa fie 

inclus urmatorul personal: 

-inginer constructii civile; 

-responsabil tehnic cu controlul calitatii 

Se va completa: 

- Declaraţie privind personalul implicat direct 

în îndeplinirea contractului (Formular 7 din 

SECŢIUNEA II – FORMULARE). 

 

 Informatii privind 

subcontractantii 

Solicitat X        Nesolicitat 

-Informatii privind subcontractantii (Formular 8 
din SECŢIUNEA II – FORMULARE). 

Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a 

preciza partea/partile din contract pe care 

urmeaza sa le subcontracteze, procentul din 

valoarea contractului de lucrari/bunuri care va 

fi îndeplinit de catre subcontractanti si datele de 

recunoastere ale subcontractantilor propusi 

 

 

 

 

 



4. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA 

CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI 

CASTIGATOARE 

 

Pretul cel mai scazut  

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic  

 

 

Factori de evaluare Pondere Detalii privind aplicarea factorilor de 

evaluare 

NU ESTE CAZUL   

   

 

 

5. PREZENTAREA OFERTEI 

 

5.1  Limba de redactare a ofertei Limba romana 

5.2 Moneda in care este exprimat 

pretul contractului 

Lei 

5.3 Perioada minima de valabilitate 

a ofertei  

Pana la 02.02.2013 

5.4 Modul de prezentare a ofertei 

(tehnic si financiar) 

1.Propunerea tehnică 

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel 

încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele 

prevazute în Proiectul tehnic si Caietele de 

sarcini. 

 Propunerea tehnica va contine:  

- Grafic de executie a lucrarilor (graficul Gantt) 

 

2. Propunerea financiară 
Ofertantul va elabora propunerea financiara 

astfel încât aceasta sa furnizeze toate 

informatiile solicitate (valoarea totala a 

lucrarii/bunurilor ce urmeaza sa fie executata, 

inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi 

evidentiata distinct). 

Se va furniza valoarea pe fiecare obiect si 

categorie de lucrari ce urmeaza a fi executata, 

inclusiv taxa pe valoarea adaugata, astfel: 

-Lucrari pentru amenajarea terenului,                

-Constructii si instalatii,  

- Utilaje si echipamente,  

-Dotari 

-Organizare de santier. 

 

 Ofertantul îsi va pregati propunerea financiara 

tinând cont de urmatoarele: 

-Ofertantul poate vizita amplasamentul    

-Propunerea financiara va fi insotita si de un 

centralizator al cheltuielilor. 

 -Nu se admite depasirea pretului total estimat;  

-Ofertantul va include, în cadrul propunerii 



financiare toate si orice costuri legate de 

executia „la cheie” a categoriilor de lucrari 

prevazute în Listele de cantitati. 

 

3.Modul de prezentare: 

Ofertantul trebuie să prezinte un (1) exemplar 

al ofertei în original şi patru (4) exemplare în 

copie. În eventualitatea unei discrepanţe între 

original şi copie, va prevala originalul. 

 

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si 

fiecare set de copii in plicuri separate, marcand 

corespunzator plicurile cu „ORIGINAL” si 

respectiv „COPIE 1...4”. Plicurile se vor 

introduce intr-un plic exterior, inchis 

corespunzator si netransparent, marcat cu 

denumirea si adresa ofertantului. 

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa 

beneficiarului si cu inscriptia: „A NU SE 

DESCHIDE INAINTE DE DATA  02.11.2012, 

ora 12.00”. 

 

Ofertantul va suporta toate costurile asociate 

prezentarii ofertei. 

 

4.Termene de plata: vor fi stabilite prin 

contract. 

 

5. Adresa Achizitorului, data si ora limita 

pentru depunerea ofertelor: 

 

Adresa la care se depune oferta: B-dul Oltenia, 

nr.12, bl.155D, sc.1, ap.4,Craiova, jud. Dolj 

Data  si ora limita pentru depunerea ofertei: 

02.11.2012    12:00 

Transmiterea ofertelor se poate realiza prin 

poştă, sau pot fi depuse direct la sediul 

achizitorului. 

5.5 Posibilitatea retragerii sau 

modificarii ofertei 

1. Modificarea şi retragerea ofertei 

Oferta se poate modifica sau retrage pana la 

data limita de depunere a ofertelor -02.11.2012 

2. Oferte întârziate 

Orice oferta primita dupa termenul limita de 

depunere a ofertelor stabilita in documentatia 

pentru ofertanti sau la o alta adresa decat cea 

indicata mai sus, nu va fi evaluata de Achizitor, 

acestea fiind pastrate la sediul Achizitorului, 

nedeschise. 

5.6 Informatii referitoare la 

termenele pentru livrarea 

bunurilor/prestarea 

serviciilor/executia lucrarilor 

Termenele referitoare la executia 

lucrarilor/livrarea bunurilor: 

15 luni din momentul semnarii contractului 



5.7 Modalitati de contestare a 

deciziei achizitorului de 

atribuire a contractului de 

achizitie si de solutionare a 

contestatiei 

     Operatorii economici participanţi la 

procedura de achiziţie aplicată de beneficiar 

care nu sunt de acord cu anumite decizii ale 

beneficiarului au dreptul de a solicita acestuia 

clarificări suplimentare în vederea lămuririi 

situaţiei de fapt. Sub sancţiunea decăderii din 

dreptul de a primi răspuns la clarificările 

solicitate, acestea din urmă trebuie transmise 

beneficiarului în termen de cel mult 3 zile 

lucrătoare de la data luării la cunoştinţă asupra 

unei situaţii care este considerată de natură să 

genereze o dispută. Beneficiarul va transmite 

răspunsul la clarificările solicitate într-un 

termen care nu va depăşi 3 zile lucrătoare de la 

data primirii respectivei solicitări.  

     Operatorul economic nemulţumit de 

răspunsul primit şi/sau de măsurile luate de 

beneficiar se poate adresa instanţelor de 

judecată competente.  

5.8 Clauzele contractuale 

obligatorii, inclusiv conditiile de 

actualizare/modificare a pretului 

contractului de achizitie 

     Contractul trebuie să fie încheiat în formă 

scrisa în două exemplare originale, semnate de 

ambele părţi şi datate.  

      Contractul trebuie sa contina in mod 

obligatoriu urmatoarele informatii: 

1. Partile contractante 

2. Obiectul Contractului 

3. Durata de executie/data de incepere 

4.Valoarea Contractului 

5. Modalitatea de plată/ Dispoziţii de plată 

6. Legislatia si limba oficiala a contractului 

7. Litigii 

8. Alte clauze stabilite cu acordul partilor in 

momentul incheierii contractului. 

 

Contractul trebuie sa prevada modul de 

constituire a garantiei de buna executie: 

Executantul se obliga sa constituie garantia de 

buna executie a contractului în cuantum de 5 % 

din pretul fara TVA al contractului. Modul de 

constituire a garantiei de buna executie este 

retineri succesive din facturi partiale.  

 Suma initiala care se depune de catre executant 

în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai 

mica de 0,5% din pretul contractului. 

Restituirea garantiei de buna executie in 

conformitate cu art.92, alin4 din Hg.925/2006. 

Retinerea garantiei de buna executie, in 

conformitate cu prevederile art.91 din Hg 

925/2006. 

Autoritatea contractantă nu acceptă actualizarea 

preţului contractului. 



Contractul trebuie sa prevada in mod expres 

obligatia Prestatorului de a plati daune 

Beneficiarului in cazul in care contractul nu 

este realizat in termenul prevazut. Aceasta 

clauza este impusa de obligatia Beneficiarului 

de a returna fondurile nerambursabile 

Autoritatii Contractante in cazul nerespectarii 

duratei de executie a investitiei. 

 

6. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATII 

TEHNICE) 

 

Obiectul contractului: achizitia de lucrari si bunuri pentru implementarea  unui proiect 

FEP: 
 

Cap 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 

Cheltuieli pentru amenajarea terenului Detalii in PT 

Cap 2 Cheltuieli pentru investitii 

Constructii si instalatii Detalii in PT 

Utilaje si echipamente Detalii in PT 

Dotari Detalii in PT 

Cap 4 Cheltuielei generale ale proiectului 

Cheltuieli conexe organizarii de santier Detalii in PT 

    

Lucrarile si bunurile achizitionate contribuie la infiintarea unei unitati specializate  in 

cresterea pastravului, in suprafata totala de 6.800 mp, prin construirea a 8 bazine de 

crestere a puietului, 10 bazine de crestere a pastravului pentru consum, priza de captare a 

apei, zid de sprijin si o cladire operationala dotata cu magazie de furaje, sala de incubatie, 

laborator, birouri, magazin de prezentare si desfacere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular 1 

 
Operator Economic  
.......................... 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 privind eligibilitate 

 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... 

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

  

 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi a sancţiunilor 

aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflam în situaţia prevăzută 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, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, 

respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 

corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. 

 

Data completării 

 

 

 

 

Operator economic, 

................................. 

           (semnătură autorizată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular 2 

 
Operator Economic  
.......................... 

(denumirea/numele) 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 

 

Subsemnatul, .................................................... (denumirea operatorului 

economic), în calitate de ofertant in procedura de ........................... (se menţionează 

procedura) pentru achizitia de…………………………......................... (denumirea 

produsului, serviciului sau lucrării), la data de .................... (zi/luna/an), organizată de 

................ (denumirea achizitorului), declar pe propria răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul 

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 si/sau 

în ţara în care sunt stabilit; 

c) nu mi-am îndeplinit in mod defectuos obligaţiile contractuale în ultimii 2 

ani, din motive imputabile mie, şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilo 

rmei; 

d)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 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) Inteleg sa nu prezint informatii false in scopul demonstrarii indeplinirii 

criteriilor de calificare si selectie. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înţeleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea 

sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

 

Operator economic, 

................................. 

           (semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular 3 

 

OPERATOR ECONOMIC 

…………………………… 

(denumire,numele.) 

 

 

 
 

 

DECLARAŢIE 

Privind neincadrarea in situatiile de conflicto de interese asa cum sunt descrise in art. 15 din 

OUG nr.66/2011 

 

 

Subsemnatul ...................................., in calitate de ofertant la procedura de cerere de oferta 

pentru achizitia de………………………… la data de  ............... (zi/luna/an), organizata de 

............................... (denumirea achizitorului) declar pe propria răspundere ca: 

 

- nu am nici un fel de legatura cu structurile acţionariatului beneficiarului 

- un detin acţiuni la o alta societate participanta la acelaşi tip de achiziţie 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 
 

 

 

 

 

Data completării: …………… 

Operator economic 

.................................. 

(semnatura autorizata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formular 4 
 
 

 

  Operator economic 

 .................................. 

  (denumirea/numele) 

 

 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 

(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 

 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

 6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita 

după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de 

funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

 Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

 1._______________________________________________________ 
 (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

 2._______________________________________________________ 

 3._______________________________________________________ 

 4._______________________________________________________ 

 8. Principala piaţă a afacerilor : 

 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 

 

 

Anul 

Cifra de afaceri 

anuală (la 31 dec.) 
lei 

Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) 
echivalent euro 

1..............   

2.............   

3..............   

Media anuală :   

 

 

 

 

Operator economic, 

.................................. 

(semnătură autorizată)



Formular 5 
 

Operator economic 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI 

EXECUTATE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunile aplicabile 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 înteleg 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)
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Nr 

crt 

 

 

 

 

Obiect 

contract 

 

 

Codul 

CPV 

 

Denumirea/nume 

beneficiar 

/client 

Adresa 

 

Calitatea 

prestatorului*)  

 

Preţ 

contract  

 

Procent 

îndeplinit 

de 

prestator 

(%) 

 

Perioadă 

derulare 

contract
**) 

1        

2        

...        

 

Operator economic 

(semnătură autorizată) 

 

________ 

*) 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 lucrărilor. 
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Formular 6 

  
 
 

 

Operator economic 

_________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, 

sub sancţiunile aplicabile 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 înteleg 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) 
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Formular 7 

______________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE 

PERSONAL ANGAJAT ŞI ASIGURAREA PERSONALULUI DE 

SPECIALITATE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 

DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

 

 

Subsemnatul __________________________________, director general al societăţii 

comerciale, declar  pe  propria  răspundere  că  numărul  mediu  anual  de  personal  angajat  al  

societăţii  este  de ______ oameni  şi  pentru  achiziţia  publică  

______________________________________,  societatea comercială dispune de următoarea 

asigurare cu personal de specialitate: 

 

Nr. 

crt. 
Funcţia 

Numele şi 

prenumele 

Studii de 

specialitate 

Vechimea 

în 

specialitate 

(ani) 

Numărul de lucrări 

similare, executate în 

poziţii similare 

0 1 2 3 4 5 

      

      

      

      

      

       

       

 

Data    

Ofertant, 

…………………………. 

(semnătură autorizată) 
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LISTĂ 

privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

utilaj/echipament/instalaţie 

U.

M 

Cantitate Forma de deţinere 

    Proprietate În chirie
1
 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

…….........………………. 

(semnătură autorizată )

                                                
1  Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a 

dotărilor. 

 În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular 

va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la 

dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
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Formular 8 

 

  Operator economic 

 _________________ 

  (denumirea/numele) 

 

 

 

 

LISTĂ  

CU SUBCONTRACTANŢII  

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 

 

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant 

împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa 

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de 

fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 

 

 

Nr

crt 

Denumire /nume 

subcontractant 

 

Datele de recunoaştere ale 

subcontractanţilor 

 

Specializare  Partea/părţile din 

contract ce urmează a fi 

subcontractate 

     

     

     

     

     

 

 

 

Operator economic 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


