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Formular  3 

 

ÎMPUTERNICIRE 
 

Subscrisa_______________________________( denumirea/numeleofertantului), avândsediul 
social în___________________________________ ( adresacompletă), telefon _____________, fax 
________________, înregistrata la RegistrulComerţului sub nr. ___________________, CUI 
______________, reprezentată legal prin _______________________________( nume, prenume) 
domiciliate in……………………., (adresa complete), posesor al actului de identitate 
…………………eliberat de ………….la data de ………….încalitate de 
____________________(funcţie) 

 
IMPUTERNICIM 

Prinprezenta pe dl./d-na____________________________________ domiciliat(a) în 
_______________________________________________________(adresacompletă) care se legitimează 
cu B.I./C.I. seria _____ nr.___________, CNP ___________________, eliberat               de 
___________________, la data de _____________, avândfuncţia de ___________________________, 
să ne reprezinte la procedura de ________________________, organizată de -
____________________________________________ înscopulatribuiriicontractului de 
_____________________________________.    

Înîndeplinireamandatuluisăumandatarulvaaveaurmătoareledrepturi: 
1.Săsemnezetoateacteleşidocumentele care emană de la subscrisaînlegătură cu participarea la 

procedura de ________________________________; 
2.Săparticipeînnumelesubscrisei la procedurăşisăsemnezetoatedocumentelerezultate pe 

parcursulşi/sauînurmadesfăşurăriiprocedurii. 
3.Sărăspundăsolicitărilor de clarificări formulate de cătrecomisia de 

evaluareîntimpuldesfăşurăriiprocedurii. 
4.Sădepunăînnumelesubscriseicontestaţiile cu privire la procedură. 
Prinprezentaîmputernicire, mandatarulnostrueste pe 

deplinautorizatsăangajezerăspundereasubscrisei cu privire la toateacteleşifaptelecedecurg din participarea 
la procedură. 

 
Notă:Împuternicireava fi însoţită de o copiedupăactul de identitate al persoaneiîmputernicite 

(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 
 
    Data                                 Denumireamandantului 

____________                                   S.C. ______________________________ 
reprezentatăprin 



________________________________ 
Semnătura 

          ____________________ 
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OFERTANTUL 
........................................... 
(denumirea) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

Catre: REGIA AUTONOMĂ  AEROPORTUL CRAIOVA, 
                                         Municipiul Craiova, Str.  Calea București, nr. 325 A, jud Dolj 
Domnilor,  
1. Examinanddocumentatia de atribuire, subsemnatii ........................................, reprezentanti ai 
................................ (denumirea ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele 
cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciul solicitat in Documentatia de atribuire. 
Valoareatotala a contractuluipentrulotul 3 este de _________________RON (suma in cifre si litere), 
reprezentand …………………… EURO (suma in litere si cifre), la care se adauga  taxa pe valoare  
adaugata,  

2.Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de .......... (durata in litere si cifre) luni, 
respectiv pana la data de ......……..... (ziua, luna, anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi 
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
3.Pana la incheierea si semnarea contractului de prestare servicii, aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui 
un contract angajant intre noi.  
4.Alaturi de oferta de baza nu depunem oferta alternativa. 
5.Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
 
Data ............/............/............. 
                 ................................  

                                                                                                          (semnatura autorizat si stampila)  
 

in calitate de .................. legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele .......................................... 
(denumirea ofertantului) 
       NOTA 

*Fiecare propunere financiara va fi insotita de Anexele atasate pentru perioada de iarna 
* Fiecare propunere financiara va fi insotita obligatoriu de fundamentarea tarifului orar pentru ora de actionare 
/stationare    pentru fiecare utilaj in parte conform cerintelor caietului de sarcini 



   
 

     

Anexa la formularul 
de oferta iarna  15 
ian – 15 martie 
2020 

Nr. 
Crt UTILAJ 

nr. 
utilaje 
necesare 

Nr. ore 
stationare 
max 8 ore 
 

Tarif /ora 
stationaremax 
38 lei/ora 

Nr zile 
stationare 

Valoare 
totala 
stationare 

Nr. ore 
actionare 
8 ore/ zi 

Tarif/ ora  
actionare 

Nr zile 
actinare 

Valoare 
totala 
actionare 

 a b c (d) e f 
g= 
c*d*e*f h i j k=c*h*i*j 

LOT III Platforma 1, Platforma 2 si parcari incinta 

1 

Autovehicul 
impinszapada cu lama de minim 
3 m   2     29   8   30   

3 Autofreza zapada   1     29   8   30   
  TOTAL  3                 
  TOTAL  LOT  3     
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OFERTANTUL/TERT SUSTINATOR/ 
SUBCONTRACTANT 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE  
 
1. Subsemnatul…… reprezentantimputernicit al ______________________________________,  
                                                                             (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului/tertului 
sustinator/subcontractant) 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici 
una dintre situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
entitateacontractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si 
experienta, competenta si resursele de care dispunem. 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice 
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai entitatii contractante 
__________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si 
financiar 
   (denumirea si adresa entitatii contractante)  
in legatura cu activitatea noastra. 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ____________________________________ . 
                                                                       (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a 
ofertei) 
     
Data completarii ...................... 

Ofertant, 
_________________ 

    (semnatura autorizata) 
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OFERTANTUL/TERT SUSTINATOR/ 
SUBCONTRACTANT 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE  
 
1. Subsemnatul…… reprezentantimputernicit al ______________________________________,  
                                                                             (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului/tertului 
sustinator/subcontractant) 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici 
una dintre situatiile prevazute la a art. 73 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
entitateacontractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si 
experienta, competenta si resursele de care dispunem. 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice 
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai entitatii contractante 
__________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si 
financiar 
   (denumirea si adresa entitatii contractante)  
in legatura cu activitatea noastra. 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ____________________________________ . 
                                                                       (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a 
ofertei) 
     
Data completarii ...................... 

Ofertant, 
_________________ 

    (semnatura autorizata) 
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ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie sectoriala 
 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 66, legea nr. 99/2016. 
1. Părţile acordului : 
_______________________, reprezentată prin................................, încalitate de.............. 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
  ________________________reprezentată prin..............................., încalitate de.............. 
(denumire operator economic, sediu, telefon) 

2. Obiectulacordului: 
2.1 Asociaţii au convenitsădesfăşoareîncomunurmătoareleactivităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţiesectorialaorganizată de ................................... 
(denumireentitateacontractantă)pentruatribuireacontractului /acorduluicadru 
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 
 b) derulareaîncomun a contractului de achiziţiesectorialaîncazuldesemnăriioferteicomune ca 
fiindcâştigătoare.  
2.2 Alte activitaţi ce se vor realizaîncomun:  

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 

2.3 Contribuţiafinanciară/tehnică/profesională a fiecareipărţi la îndeplinireacontractului de 
achiziţiesectoriala este: 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizareabeneficiilorsaupierderilorrezultatedinactivităţilecomunedesfăşurate de asociaţi se va 
efectuaproporţionalcu cota de participare a fiecăruiasociat, respectiv: 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite înbazaprezentuluiacordesteegală cu perioadaderulăriiprocedurii de 
atribuireşi se prelungeştecorespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( încazuldesemnării 
asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul 
acord.  



4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, 
încazuldesemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
4.3 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţieica fiindresponsabilă cu 
contabilitateaasocierii, colectareacheltuielilorşi a veniturilorasocierii, obligaţia de a 
emitefacturicătreBeneficiar, denumităasociat administrator. 
 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 

6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui) 
 

 
Liderul asociatiei: 

 
______________________ 

(denumire entitatea contractanta) 
 

ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  
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Ofertant 
__________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE 
 
 
 
Către _________________________________________________________ 
                          (denumireaautorităţiicontractanteşiadresacompletă) 
 
 
Subsemnatul.................................................(nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant 
împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului/ofertantului 
asociat), în nume propriu, declar că sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat în cadrul 
prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul 
acestora.  
 
Data: ____________________________________ 
 
__________________________, în calitate de ____________________,  
(Nume şi prenume)  
 
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _________________________________ 
 
   (denumire/ nume operator economic)                             
 
 
 
__________________________________ 
(nume şi prenume, semnatură şi ştampila) 
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 Operator economic  
   ___________________ 
(denumirea/numele)  
 

DECLARATIE 
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE 

SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
         Subsemnatul_______________, reprezentant imputernicit al ___________________, 
 (nume, prenume)(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in 
tabelul anexat sunt reale.  
       Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
entitatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 
declaratie.  
      Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai _______________________________  
                  (denumirea si adresa autoritatii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.  
  

 
 
Data completarii __________ 
 
 
 

Operator economic, 
________________ 

(Nume prenume reprezentant / functia/ semnatura autorizata)

Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/partile din contract ce  
urmeaza a fi sub contractate 
(se vor preciza activitațile ce 

vor fi îndeplinite de 
subcontractanți) 

Acord subcontractor cu 
specimen de semnatura 
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ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 
 
La contractul de achizitiesectoriala  nr……/…….. incheiatintre _________ privindexecutia __________  

 (denumireautoritarecontractanta) 
la “_______________________________________________________________”. 
 
                                                                          (denumire contract) 
1. Particontractante: 
Acest contract esteincheiatintre S.C. _______________ cu sediul in 
_______________________________, reprezentataprin __________________ Director General si 
______________ Director Economic, denumita in celeceurmeazacontractant general 
              (adresa,tel.,fax)                                                      
si 
S.C. _____________________ cu sediul in __________________, reprezentataprin 
__________________  
                                                                           (adresa,tel.,fax)                                                      
Director General si ____________________ Director Economic, denumita in 
celeceurmeazasubcontractant. 
 
2. Obiectulcontractului: 
Art.1. _______________ ce fac obiectulprezentului contract sunt_________________ de: 
            (lucrari,produse,servicii) 

____________________ 
____________________. 

Art.2.Valoarea  ______________ este conform oferteiprezentate de subcontractant. 
                                 (lucrari,produse,servicii) 
Art.3.Contractantul general vaplatisubcontractantuluiurmatoarelesume: 
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catrecontractantul general a facturiiintocmite de 
subcontractant, contravaloarea ______________ executate in perioadarespectiva. 
( valoarelucrari,produse,servicii) 
- plata ____________ se va face in limitaasigurariifinantarii ___________de catrebeneficiarul _______ 
         (lucrari,produse,servicii)               ( lucrari,produse,servicii)            
(denumireautoritarecontractanta) 
Art.4. Durata de prestare/executie a ______ este in conformitate cu contractul, esalonata conform 
graficuluianexa la                                          (lucrari,produse,servicii) contract. 



Art.5.Duratagarantiei de bunaexecutieeste de ____ lunisiincepe de la data semnariiprocesului verbal 
incheiat la terminarea _____. 
                             (lucrarilor) 
Art.6. Contractantul general vapredasubantreprenoruluidocumentatiacompletaverificata cu 
dispozitiilelegale. 
3. Alte dispozitii: 
Art.7.Pentrunerespectareatermenului de finalizare a ________ sineincadrarea din vina 
subcontractantului,   
( lucrari,produse,servicii) 
in durata de executieangajata de contractantul general in fata beneficiarului, 
subcontractantulvaplatiipenalitati de ______% pe ziintarziere din valoarea __________ nerealizata la 
termen. 
                                    (lucrarilor) 
 Pentrunerespectareatermenelor de plataprevazute la art.3. , contractantul general vaplatipenalitati 
de _____ % pe ziintarziere la sumadatorata. 
Art.8.Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasiobligatiisiresponsabilitati pe care 
contractantul le are fata de investitor conform contractului ___________________________. 
                                            (denumire contract) 
Art.9.Neintelegeriledintreparti se vorrezolva pe caleamiabila. Dacaacestlucru nu esteposibil, litigiile se 
vorsolutiona pe calelegala. 
 Prezentul contract s-a incheiat in douaexemplare, cate un exemplar pentrufiecareparte. 
 
______________________    _________________________ 
              (contractant)            (subcontractant)   
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
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OPERATOR ECONOMIC 
  ______________________________ 
(denumirea, adresa, nr. telefon, fax, etc ) 
 

 
 

DENUMIREA ȘI DATELE DE IDENTIFICARE 
ALE  

OFERTANȚILOR, OFERTANTILOR ASOCIATI, SUBCONTRACTANTILOR SI TERTILOR 
SUSTINATORI 

 
Titlul contractului: ............................ 

 
 

Subsemnatul .................................................... ofertant/ ofertantasociat/ subcontractant/ 
terțsusținător, reprezentant legal al............................................................... 
………………………...................................... (denumirea/ numeleofertantului/ ofertantuluiasociat/ 
subcontractantului/ tertuluisustinator), declar pe proprierăspundere, sub sancţiunileaplicabilefaptei de 
falsînactepublice, cădateleprezentateîntabelul de maijos sunt reale. 

 
Data completării .................  

 
 

 
Operator economic, 

 
           (semnătură  autorizată) 

 
Înconformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Legea  nr. 99/ 2016 ), entitateacontractantăpublicăprinmijloaceelectronicedenumireaşidatele de 

identificare ale ofertantului/candidatului/ subcontractantuluipropus/terţuluisusţinător, întermen de maximum 5 zile de la expirareatermenului-limită de 
depunere a solicitărilor de participare/ofertelor, cu excepţiapersoanelorfizice, încazulcărora se publicădoarnumele. 
  

Nr. 
Crt. 

Denumire 
operator 

economic 

Calitatea 
(ofertant/ 

ofertantasociat/ 
subcontractant/   
terțsusținător) 

Cod unic de 
înregistrare 

(CUI) 

Nr. de 
înregistrare de 

la 
OficiulRegistr
uluiComerțului 

Adresa Telefon/
Fax 
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