FORMULAR 1
Operator economic
................................
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Subsemnatul, __________________________________________, reprezentant împuternicit al
_________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
(1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea
uneia dintre următoarele infracţiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice:
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 respectivului stat;
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. 10-13
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
respectivului stat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a respectivului stat;
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 respectivului stat;
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 respectivului stat;
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 respectivului stat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
(2) mi-am indeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat, în conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului în care operatorul
economic este înfiinţat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
(3) nu ma aflu in niciuna dintre următoarele situaţii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/
2016 privind achizitiile publice, respectiv:
a) am respectat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice;

b) nu ma aflu in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; 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;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a
concurenţei;
g) mi-am indeplinit obligaţiile principale în cadrul contractelor de achiziţii publice si de
concesiune încheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum încetarea anticipată a
contractului, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) conţinutul informaţiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorităţii
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor
de calificare şi selecţie sunt complete si conforme cu realitatea;
i) nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante,
să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire, nu am 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.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale
şi/sau comune si nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul
unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, coroborat cu art. 47 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

FORMULAR 2

DECLARAŢIE
PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU
OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/
SUBCONTRACTANŢI/TERTI SUSTINATORI
CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN
LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul, …..........................................................................., reprezentant împuternicit al
….................................................................................................. (denumirea / numele şi sediul /adresa
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în
cadrul autorităţii contractante, conform Anexei; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege
persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din
capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea
generală;
- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării …..........

Operator economic,
….............................
(semnătura autorizată)

Anexa la FORMULARUL 2

Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:

Toma Constantin
Ionescu Constantin
Vasile Gheorghe
Ionescu Maria
Vlad George Aurelian
Serban Nicolae
Banica Nicu Liviu
Barbu Liviu Dragos
Barbu Ion
Dunel Alexandru
Huditoiu Bogdan Florin
Mihai Anica
Artene Florinel George
Apostu Ionut Sorin
Florescu Constantin
Tandarescu Stefan
Lambru Daniel
Lazar Iulian Sorin
Murgulet Vasile
Tepelus Laurentiu Cristinel
Alexandru Mihai
Neder Andrei
Ion Viorel
Rosioru Silviu Laurentiu
Rodica Ion
Dima Viorel
Serv.Juridic
Turcoman Aurelia
Achiziţii Publice
Raileanu Laura
Investiţii, Achiziţii Publice
Stancu Alina Lorena
Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice
Stirbat Doina Mihaela
Serviciul Investitii, Achizitii Publice
Iancu Elena Alice
Serviciul Investitii, Achizitii Publice

- Primar
- Consilier Local
- Consilier Local
- Consilier Local
- Consilier Local
- Consilier Local
- Consilier Local
- Consilier Local
- Consilier Local
- Consilier Local
- Consilier Local
- Consilier Local
- Consilier Local
- Viceprimar
- Consilier Local
- Consilier Local
- Consilier Local
- Consilier Local
- Consilier Local
- Consilier Local
- Consilier Local
- Viceprimar
- Consilier Local
- Consilier Local
- Director Executiv
- Consilier juridic
- Şef Serviciul Investiţii,
- Consilier Serviciul
- Consilier juridic
- Inspector
- Inspector

FORMULAR 3
Operator economic
________________
(denumirea/numele)
FIŞĂ DE INFORMATII GENERALE

1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: _____________, fax: __________________, e_mail: ____________________
5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare
_________________________________________________________________________
(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 piaţa a afacerilor:
9. Cont _________________________________ deschis la Trezoreria _______________

Operator economic
________________
(denumirea/numele)

OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR 4

......................…………………..

DECLARAŢIE
privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului si protectiei mediului, social şi
al relaţiilor de muncă, rezultate din reglementarile specifice la nivel national

Subsemnatul ……………………………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei
autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte
publice cã vom respecta si implementa prestarea serviciilor cuprinse în ofertã conform
reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin
acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul social si al
relatiilor de munca, precum si al al mediului si protectiei mediului.
De asemenea, declar pe propria raspundere 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 :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

Formular de ofertă – servicii

FORMULAR 5

..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia postata pe site-ul www.primariabuzau.ro ……………………………….,
subsemnaţii ……………………….., reprezentanţi ai ofertantului ...............................................
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ................................................................, (denumirea
serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ..............................................
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din
anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ....... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate
fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

