FORMULAR 2

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa
………………………….....................……………………………………,
cu
sediul
în
…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la
Registrul Comerţului sub nr. …..……………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată
legal
prin
…...................................……………………………………………,
în
calitate
de
………...…………………………, împuternicim prin prezenta pe …......………............………………,
domiciliat în ……………..........………………… …………………..................………………, identificat cu
B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de
……………......……………,
la
data
de
………......…,
având
funcţia
de
……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. ……………………,
organizată
de
RA
Aeroportul
Craiova
în
scopul
atribuirii
contractului
de
……………………………………...............................................……………… - autoritate contractantă RA
Aeroportul Craiova
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau
în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării
procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la
toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de
identitate, carte de identitate, paşaport).
Data
……………
…………………………………

Denumirea mandantului
S.C.
reprezentată legal prin
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)

DOCUMENTE DE CALIFICARE

Formular nr. 3
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE privind eligibilitatea
neîncadrare în art. 177 din Legea 99/2016art. 177 din Legea 99/2016
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului,
la procedura de achiziţia publică ................. (se menţionează procedura) pentru atribuireacontractului de
achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciuluisau lucrării), codul CPV
............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............(denumirea entităţii contractante) declar pe
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii dinprocedura de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile
faptei de fals în acte publice, că nu măaflu în situaţia prevăzută la art. 177 din Legea 99/2016 privind achiziţiile
sectoriale, respectiv înultimii 5 ani conform art. 184 alin. (5) lit. a) nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a uneiinstanţe judecătoresti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută la art. 367 din Legea nr. 286/2009privind Codul
penal, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoareale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute la art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările sicompletările
ulterioare, si infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute la art. 10-13 dinLegea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea si sancţionarea faptelor de corupţie, cumodificările si completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale astatului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute la art. 181-185 dinLegea nr.
78/2000, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare alelegislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism prevăzute la art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenireasi
combaterea terorismului, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispoziţiilecorespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fostcondamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută la art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionareaspălării
banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanţăriiterorismului,
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută la art. 36din Legea nr.
535/2004, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispoziţiilecorespunzătoare ale legislaţiei penale
a statului în care respectivul operator economic a fostcondamnat;
f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209-217 din Legea nr.286/2009, cu
modificările si completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare alelegislaţiei penale a statului în
care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare aleComunităţilor
Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu siînţeleg ca entitatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmăriideclaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil deîncălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării:............................... Operator economic ................................
(semnătură autorizată)
Nota: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât si terţului susţinător

Formular nr. 4
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016
Subsemnatul(a).................................................. [numele operatorului economic-peroana
juridica], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ……………… pentru achizitia
de .................................. Cod CPV: .................. la data de .............. [data], organizata de…...........
(denumirea entităţii contractante)
declar pe proprie raspundere ca:
- mi-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare în România (sau în tara în care este stabilit ofertantul) pâna la data solicitata.................
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca
entitatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Data completării:............................... Operator economic ................................
(semnătură autorizată)
Nota: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât si terţului susţinător.
11/1/

Formular nr. 5
Operator economic
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrare în art. 180 din Legea 99/2016
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumireaoperatorului
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător
alcandidatului/ofertantului, la achiziţia publică de ................. (se menţionează achiziţia publică)
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an),
organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub
sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals
înacte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180. din Legea 99/2016, astfel:
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1), iar entitatea contractantă poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale entitățilorcompetente
prin care se constată încălcarea acestor obligații;
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară, sau în
încetarea activității;
c) nu am comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuție integritatea, iar entitatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi odecizie a unei
instanțe judecătorești, a unei autorități administrative sau a unei organizațiiinternaționale;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurentei in
cadrul sau/in legătură cu procedura în cauză;
e) nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau/în legătură cu procedura în
cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puținsevere,
prevăzute la art. 75 alin. (3);
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire care a condus la distorsionare a
concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul
unuicontract de achiziții publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de
concesiuneîncheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată respectivului
contract,plata de daune interese sau alte sancțiuni comparabile;
h) nu voi da declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea entităţiicontractante în
scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndepliniriicriteriilor de calificare si selecţie,
voi prezentat aceste informaţii sau voi fi în măsură săprezint documentele justificative solicitate;
i) nu voi încerca să influenţez în mod nelegal procesul decizional al entităţii contractante, să
obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrulprocedurii de
atribuire sau să furnizez din neglijenţă informaţii eronate care pot avea oinfluenţă semnificativă
asupra deciziilor entităţii contractante privind excluderea dinprocedura de atribuire a noastră,
selectarea sau atribuirea contractului sectorial/acorduluicadrucătre noi.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu siînţeleg ca
entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmăriideclaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil deîncălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării:............................... Operator economic ................................
(semnătură autorizată)
Nota: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât si terţului susţinător

OPERATOR ECONOMIC/ASOCIAT/SUBCONTRACTANT/TERŢ SUSŢINĂTOR Formular nr. 7
____________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind conflictul de interese
Subsemnatul(a)........................................................................, reprezentant al .............................
(denumirea operatorului economic/asociat/subcontractant), participant in calitate de ofertant la procedura de
achizitie

publica

,,....................................”

,,……………………………………………………………..”,
……………………..,

criteriu

de

atribuire

avand
cod

ca
CPV:

,,.........................................”,

obiect:
……………….
organizată

de

.........................................,
declar in numele ofertantului, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
- nu avem membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu
avem 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
sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
- nu avem nominalizate 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 sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în
procedura de atribuire.
În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică ne vom afla în una dintre
situaţiile menţionate mai sus, ne obligam să anunţam această situaţie imediat ce a apărut.
Înţeleg că în caz contrar vom suporta sancţiunile legii.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:
PAPPA DAN RADU ILIE, PIRVULETU SILVIU MIRCEA, GOLUMBEANU DUMITRU EMANOIL ALIN, STEFAN
CLAUDIU-RAZVAN, DUMITRU MIRCEA OVIDIU, PREDESCU ADRIAN, DASCĂLU LUMINIȚA, CIOCNITU
GHEORGHE DORU, JIANU MIREL, RADUCANOIU OANA DELIA, DUMITRU SABINA, HORJ CARMEN CEZARINA,
CHILOM DUMITRU ,MAJINA VALER, MICA ADINA, BUSNEAG LIANA, STEPAN OANA MARIA, TUDOR BIANCA
ELENA, ISTODOR ULISE, IOVAN CRISTINA MANUELA, GIUREA DANIEL, GALICEANU RADU AUREL .

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea
necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data

Ofertant,
Numele si prenumele
…………………
(semnătură)

PROPUNERE FINANCIARĂ

(denumire/nume operator economic

OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR 9

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam serviciile
___________________________________pentru suma totala de _______________lei la care se adauga TVA
in valoare de _______________lei.
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să
furnizam_______________pe o durata de maxim _______________
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Până la încheierea şi semnarea acordului cadru această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat
în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi
primi.
Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(semnatura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.

OPERATOR ECONOMIC/OFERTANT
________________________________
(denumire/nume)
Nr. înregistrare ____________________
CENTRALIZATOR DE PREŢURI*

Cant. maxime
Denumire

U.M
Total Suprafata

Curatenie
interioara spatii
publice

Mp

4.373 mp

/luna

28 grupuri sanitare

Curatenie parcari
incinta, inclusiv
aleile de acces de la
platforma de
Mp
imbarcare –
/luna
debarcare la
terminal

Curatenie (spalat)
fatada
Curatenie fantani
arteziene

Mp

Pret unitar
(RON/mp fara
TVA, inclusiv
materiale
curatenie)
P.u/mp/luna

Formularul nr.9.1

Valoare
totala/ luna
(RON fara
TVA)

Valoare
totala
pentru 8
luni
(RON
fara
TVA)

15.166 mp

3.400 mp

/luna

132 mp
Mp
/luna

(volum apa: 52 mc)

TOTAL
(RON fara TVA)
*cu detalierea elementelor de cost (ofertantul va include toate cheltuielile cu materialele de curateinie, si
cheltuielile legate de personal, inclusiv concediile de odihna, transport, cheltuieli indirecte, taxele si
impozitele considerate ca obligatorii legale, profitul,etc. Pentru justificarea modului de fundamentare a
pretului, ofertantii vor anexa Formularului de oferta,: un deviz general care va contine toate categoriile de

cheltuieli care au dus la obtinerea pretului unitar si devize de c9alcul pentru fiecare categorie de cheltuieli
care intra in componenta pretului unitar, respectiv: deviz cheltuieli cu forta de munca (manopera),
materiale.
Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru
(numele persoanei autorizate)
( functia )
şi în numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
( semnătura)

ALTE DOCUMENTE

Formularul nr. 11
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR RELEVANTE DIN DOMENIILE
MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul, …………………reprezentant legal al.
......................................................................................
(denumire/numele şi sediul/adresa ofertantului)
declar pe propria raspundere, ca pe toata durata de executie a contractului, voi respecta legislatia din domeniile
mediului, social si al relatiilor de munca, în vigoare, pentru tot personalul angajat în executarea contractului.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de finalizare a serviciilor/lucrarilor.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la
« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia
făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data completării
OFERTANT,
..................................
Semnătura autorizată
L.S..

_____________________________

Formular nr. 12
ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
Conform ____________________________________________________________.
(incadrarea legala)
Noi, parti semnatare: S.C. _______________________
S.C. ________________________
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ ___________
__________________________________________________________________”.
(denumire obiect contract)
Activitati contractuale ce se vor realize in comun:
1. ___________________________________
2.____________________________________
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: liderul asociatiei S.C. _____________ preia
responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: conform procentelor de participare a
fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.
Partile se obliga sa mentina consortiul pe toata durata de realizare a proiectului.
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru
executie obiectivului supus licitatiei:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Liderul asociatiei:
S.C. ______________________
Alte clauze: __________________________________________________________
___________________________________________________________________

Data completarii:
______________
ASOCIAT,

LIDERUL ASOCIATIEI,
__________________

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________
__________________________ privind executia ________________________________
(denumire autoritare contractanta)
la “_______________________________________________________________”.
(denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si
(adresa,tel.,fax)

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,
(adresa,tel.,fax)
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic,
denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:
(lucrari,produse,servicii)

-

____________________
____________________.

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.
(lucrari,produse,servicii)
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate
(lucrari,produse,servicii)
in perioada respectiva.
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
____________________________ de catre beneficiarul __________________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractanta)

(denumire autoritare

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal
incheiat la terminarea ________________________.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile
legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata
beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea
____________________ nerealizata la termen.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care
contractantul
le
are
fata
de
investitor
conform
contractului______________________________________________________________.
(denumire contract)
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se
vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________
(contractant)

_________________________
(subcontractant)

