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 ”Servicii de supraveghere
a şantierului pentru lucrări privind eficientizarea sistemului de iluminat public și înființarea unui
sistem 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
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 ”Servicii de supraveghere a şantierului pentru
lucrări privind eficientizarea sistemului de iluminat public și înființarea unui sistem 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 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.2
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 ”Servicii de supraveghere a
şantierului pentru lucrări privind eficientizarea sistemului de iluminat public și înființarea unui
sistem 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 ”Servicii de supraveghere a
şantierului pentru lucrări privind eficientizarea sistemului de iluminat public și înființarea unui
sistem 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).
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 prestarea serviciilor de
dirigenție de șantier în domeniul 9.1 - rețele electrice în conformitate cu durata contractului
astfel cum este prevăzută în modelul contractului asumat prin ștampilă și semnătură și înaintat
ca și document de calificare pentru achiziția contractului.
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. 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.
6. 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……………………………………………………………………………………………………
7. 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)

