SECȚIUNEA FORMULARE

Această secţiune conţine formularele destinate să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi
a documentelor care o însoţesc.
Operatorii economici care participă la achiziția directă a contractului „Proiect tehnic și detalii
de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, lucrări de construcții-montaj pentru
sistemele de iluminat public și de supraveghere video în comuna I.C. Brătianu” au obligaţia de
a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol completate în mod corespunzător şi
semnate de persoanele autorizate.

Formularul nr. 1
ACORD DE ASOCIERE
Nr. ________ din _______________
CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C...................................................,
cu
sediul
în
.....................................,
str.
..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculată
la Registrul Comerțului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de
înregistrare ...................................., cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiar
............................................, deschis la .........................................., adresa banca: .....................,
reprezentată de ...................................................... având funcția de.......................................... ,
în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
si
S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................,
Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul
Comerțului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare
....................................,
cont
.............................................,
deschis
la
............................................, reprezentată de ................................................................., având
funcția de .......................................... , în calitate de ASOCIAT
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din:
 (i -lider de asociere)...............................;
 (ii - Asociat 1) ...........................;
 (iii - Asociat n),
având ca scop:
a) participarea la înregistrarea ofertei în Catalogul electronic SICAP pentru atribuirea
contractului „Proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului,
lucrări de construcții-montaj pentru sistemele de iluminat public și de supraveghere video în
comuna I.C. Brătianu”.
b) derularea și implementarea în comun a contractului de achiziţie publică, în cazul încheierii
contractului cu Autoritatea Contractantă care are calitatea de Beneficiar, cu respectarea
prevederilor prezentului Acord de Asociere.
Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligațiilor
contractuale conform prevederilor Anunțului privind achiziția contractului „Proiect tehnic și
detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, lucrări de construcții-montaj
pentru sistemele de iluminat public și de supraveghere video în comuna I.C. Brătianu” și în
baza ofertei și a propunerii tehnice înregistrate de Asociere în Catalogul electronic din SICAP.
Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine
stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului
independenței comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind
obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.
CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului
semnat cu U.A.T. Comuna I.C. Brătianu, jud. Tulcea, respectiv până la stingerea tuturor
datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de
Beneficiar.
CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.
Art.
4.1.
Părțile
convin
că
Liderul
de
asociere
este
................................................................................ .
Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind
desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în
numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu
Beneficiarul și, totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Beneficiarul.
Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru
întocmirea ofertei comune şi înregistrarea acesteia în Catalogul electronic din SICAP în numele
şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.
Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate
responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.
Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele
previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor
asumate prin Contract, de către Partea culpabilă.
Art. 4.5. In situația în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea și derularea
contractului „Proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului,
lucrări de construcții-montaj pentru sistemele de iluminat public și de supraveghere video în
comuna I.C. Brătianu” se va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a
obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin
acțiunea sau omisiunea unui alt membru al asocierii.
CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:
a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar;
b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului;
c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate
cu prevederile Contractului.
CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE
Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - în calitate de
Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiarcontabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente Contractului „Proiect tehnic și
detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, lucrări de construcții-montaj
pentru sistemele de iluminat public și de supraveghere video în comuna I.C. Brătianu”.
Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:
Adresa:
Numar TVA:
Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Denumire Banca:
Adresa Banca:
Numar cont bancar:
IBAN:
*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente
Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de
identificare:
Denumire:
Sediul Social:
Cod Unic de Inregistrare:
Număr de ordine în Registrul Comertului:
Cont Bancar:
Denumire Bancă:
Adresa Bancă:
Reprezentant Legal:
Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea
facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania."
Art. 6.2. In cazul încheierii contractului „Proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică
din partea proiectantului, lucrări de construcții-montaj pentru sistemele de iluminat public și
de supraveghere video în comuna I.C. Brătianu” ca urmare a acceptării ofertei de către
autoritatea contractantă , asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul
asocierii:
…............................................................................................. % (in litere),
…............................................................................................. % (in litere)
Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării
contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori
situația o cere.
Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă
modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul
legii şi prin obţinerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Parți cât şi al
Beneficiarului.
Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare
a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de
asociere) şi Beneficiar.
Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele și toate efectele ce
decurg din, sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română.
(2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii,
sunt supuse instanțelor de drept comun.
(3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între
membrii Asocierii și Beneficiar, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios
administrativ şi fiscal română, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.
Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.
LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)
Nume si prenume
....................................
(semnatura si stampila)
ASOCIAT 1
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)
Nume și prenume
.....................................
(semnatura si stampila)
ASOCIAT n
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)
Nume și prenume
.....................................
(semnatura si stampila)
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte
clauze.
Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform
actelor statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Formularul nr. 2
ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr.………./…………
Art.1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de
subcontractant
(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:
Părțile au convenit ca în cazul încheierii contractului „Proiect tehnic și detalii de execuție,
asistență tehnică din partea proiectantului, lucrări de construcții-montaj pentru sistemele de
iluminat public și de supraveghere video în comuna I.C. Brătianu” urmare a achiziției directe
realizate de către Comuna I.C. Brătianu, jud. Tulcea, să desfăşoare următoarele activitaţi ce se
vor subcontracta______________________________________________________________.
Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul
_____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a
lucrarilor ofertate.
Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni.
Art. 5. Alte dispoziţii:
Încetarea acordului de subcontractare
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) alte cauze prevăzute de lege.
Art. 6. Comunicări
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi
pe care contractantul le are faţă de Beneficiar conform contractului „Proiect tehnic și detalii de
execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, lucrări de construcții-montaj pentru
sistemele de iluminat public și de supraveghere video în comuna I.C. Brătianu”.
Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este
posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
____________________
_________________________
(contractant)
(subcontractant)
Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice
ale obiectului contractului/contractelor. În cazul în care se va definitiva achiziția directă prin
acceptarea ofertei de către autoritatea contractantă, se va încheia un contract de
subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea
contractantă. Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

Formularul nr.3
OPERATORUL ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit
al _________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa
operatorului economic) în calitate de __________________________________________
(ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului__________________) declar pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în
situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a)
constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b)
infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările
şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 1013 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c)
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181
-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d)
acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
e)
spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea
terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul
operator economic a fost condamnat;
f)
traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g)
fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de

decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit
la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Formularul nr. 4
OPERATORUL ECONOMIC
............................................... (denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165/LEGEA 98/2016
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului,
la achiziția directă a contractului de achiziţie publică având ca obiect „Proiect tehnic și detalii
de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, lucrări de construcții-montaj pentru
sistemele de iluminat public și de supraveghere video în comuna I.C. Brătianu”, declar pe
propria răspundere că, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în
situaţia prevazută la art. 165 din Legea 98/2016 , respectiv:
- n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie
administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care
respectivul operator economic este înfiinţat.
Înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că, 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)

Formularul nr.5
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice
Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant
împuternicit
al
_____________________________________________________________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) în calitate
de ofertant în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, la achiziția
directă a contractului de achiziţie publică având ca obiect „Proiect tehnic și detalii de execuție,
asistență tehnică din partea proiectantului, lucrări de construcții-montaj pentru sistemele de
iluminat public și de supraveghere video în comuna I.C. Brătianu”, declar pe propria răspundere
că nu sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
ART. 167
(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele
situaţii:
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin
care se constată încălcarea acestor obligaţii;
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie
a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză,
iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a
condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte
măsuri mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i
reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau
al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea
anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor
transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de
excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii
sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al
autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate
care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind
excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia
sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator
economic.
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din
procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală
de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul
economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie
publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza
de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil,
ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei
de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de
reorganizare aprobat de instanţă.
(3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice
abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum
ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau
încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă.
(4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una
dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de
investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1).
(5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente
indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori
economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura
în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al
conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire;
b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la
procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau
afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară
sau economică sau de orice altă natură;
c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât
individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori
economici;
d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi
operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de
participare.
(6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea
contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile
identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de
atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile.
(7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul
Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6).

(8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea
unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării
conform destinaţiei prevăzute în contract.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Deasemenea declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul
îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă
şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România și că la elaborarea ofertei am ţinut cont
de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru
îndeplinirea acestor obligaţii.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt posibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)

Formularul nr. 6
OPERATOR ECONOMIC............................................... (denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE
1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate),
reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe
propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, la achiziția directă a
contractului de achiziţie publică având ca obiect „Proiect tehnic și detalii de execuție, asistență
tehnică din partea proiectantului, lucrări de construcții-montaj pentru sistemele de iluminat
public și de supraveghere video în comuna I.C. Brătianu”particip în calitate de :
□ ofertat în nume propriu;
□ ofertant asociat în cadrul asocierii condusă de < numele liderului / noi înşine >.
□ subcontractor
□ terţ susţinător
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
2. Confirmăm faptul că nu participăm la această achiziție directă pentru atribuirea aceluiaşi
contract în nici o altă formă.
3. (Aplicabil doar pentru membrii în asociere) Confirmăm, că membru în consorţiu/asociere că
toţi membrii răspund solidar pentru execuţia contractului, că membrul conducător este
autorizat să oblige şi să primească instrucţiuni în numele şi pe seama fiecărui membru, este
raspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului, inclusiv
plăţile şi ca toţi membrii asocierii se obligă să rămână în asociere pe intreaga durată a execuţiei
contactului.
4. Suntem de acord să ne supunem prevederilor Secţiunii a 4-a - Reguli de evitare a conflictului
de interese din Legea 98/2016, modificată şi completată, şi adăugăm, în mod special, că nu
avem nici un potenţial conflict de interese, respectiv nu sunt membri în cadrul consiliului de
administraţie/organ de conducere ori de supervizare şi/sau nu sunt acţionari ori asociaţi
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv şi nu ne aflăm în
relaţii comerciale astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60 lit. d) din Legea 98/2006 cu
persoanele ce deţin funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte
organizarea, derularea şi finalizarea achiziţiei de mai sus, sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi
operatori economici care depun ofertă pentru îndeplinirea acestui contract sau alte părţi
implicate în procedura de achiziție în timpul depunerii ofertei;
5. Subsemnatul declar că:
□ nu sunt membru al niciunui 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.)
6. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării atribuirii contractului de
achiziţie publică sau, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică, în cazul în care vom
încheia un contract.
7. 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.
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autorităţii Contractante,
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştamplia), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

Formularul nr.7
OPERATOR ECONOMIC............................................... (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII
Subsemnatul ………………………………………….. (nume şi prenume), reprezentant al
……………………….. (denumirea operatorului economic) declar pe propria răspundere că mă
angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile
obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în
România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru
îndeplinirea acestor obligaţii.

Data completării ……………………………...
Operator economic,……....……………………
(nume, semnătura autorizată şi ştampila)

Formularul nr.8
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către,
COMUNA I.C. BRĂTIANU, cu sediul în Str. Principală, nr. 34, Comuna I.C. Brătianu, cod
poștal 827 100, jud. Tulcea
Ca răspuns la Anunțul dumneavoastră privind achiziția contractului „Proiect tehnic și detalii de
execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, lucrări de construcții-montaj pentru
sistemele de iluminat public și de supraveghere video în comuna I.C. Brătianu”, declarăm
următoarele:
1. Acceptăm prevederile documentației achiziției directe publicată de dvs. și clauzele
contractuale așa cum au fost prevăzute în modelul de contract în totalitatea lor, fără rezerve
sau restricții și depunem documentele solicitate semnate și ștampilate pe fiecare pagină.
2. Ne oferim să executăm în conformitate cu condițiile documentației achiziției directe, fără
rezerve sau restricții, lucrările care fac obiectul contractului „Proiect tehnic și detalii de
execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, lucrări de construcții-montaj pentru
sistemele de iluminat public și de supraveghere video în comuna I.C. Brătianu” pentru suma de
………………………………………………………..lei, la
care
se adaugă
TVA
în
valoare
de…………………………………lei, (valorile se vor complete în cifre și în litere) potrivit Anexei nr.1 a
prezentului formular - Grafic de prețuri.
3. Ne angajăm ca în cazul în care vom fi în situația în care oferta noastră să fie satisfăcătoare
cerințelor dvs. pentru încheierea contractului, să procedăm la elaborarea și verificarea
proiectului tehnic și recepția acestuia, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea
Ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu Graficul de execuție din cadrul
propunerii tehnice în ………………….. luni calendaristice.
4. Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de ……………… zile, respectiv până la data
de…………………………………, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
5. În cazul în care vom fi în situația ca oferta noastră să fie satisfăcătoare cerințelor dvs. pentru
încheierea contractului, noi vom asigura o garanție de bună execuție de 5% din prețul
contractului fără TVA, astfel cum este stipulat prin condițiile din modelul de contract.
6. Confirmăm că nu participăm la achiziția directă a aceluiași contract în nicio altă ofertă
prezetată în catalogul electronic indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere,
în calitate de subcontractant) și suntem răpunzători în fața legii pentru executarea contractului.
7. Datele de identificare financiară sunt următoarele:
TITULAR CONT (Denumire și adresă)…………………………………………………………
REPREZENTANT LEGAL (Nume, prenume, date de contact)………………………..
BANCA (Denumire și adresa băncii)…………………………………………………………….

COD IBAN……………………………………………………………………………………………………
8. Declarăm că am luat cunoștință de prevederile art.326 privind Falsul în declarații din Codul
Penal referitor la ”Declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unei personae dintre cele
prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea
producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Data…………………………………..

Reprezentant legal ofertant unic
Reprezentant legal ofertant asociat 1 (după
caz)
…………
…………
Reprezentant legal ofertant asociat n (după
caz)

Anexa nr.1 la Formularul de ofertă
GRAFIC DE PREȚURI
Nr. crt.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.

Activitate principală/categorie de lucrări
Proiectare

Preț lei fără TVA

Proiect tehnic și detalii de execuție
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și
detaliilor de execuție
Asistență tehnică din partea proiectantului

Organizare de șantier
Lucrări
Construcții și instalații sistem de iluminat public
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și
funcționale
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care
necesită montaj
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care
nu necesită montaj și echipamente de transport
Construcții și instalații sistem de supraveghere cu

camera video și subsistem alarmare
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și
funcționale
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care
necesită montaj
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care
nu necesită montaj și echipamente de transport

TOTAL GRAFIC DE PREȚURI (prețul forfetar)

Data…………………………………..

Reprezentant legal ofertant unic
Reprezentant legal ofertant asociat 1 (după
caz)
…………
…………
Reprezentant legal ofertant asociat n (după
caz)

