Formular nr.1
OFERTA T
Inregistrat la sediul autoritatii
contrctante
nr
/

(denurnire/numele)

SCRISOARE DE INAINTRE

Catre,
(denumi rea autoritatii contractante si adresa completa)
C urmare a anuntului din data de
atribuire
contractului
avand
noi

privind achizitia directa pentru
ca
obiect

va transmitem alaturat urmatoarele:

(denumire@/numele ojertontului)

a) oferta
b) docun entele care insotesc oferta.
2. Persoaia de contact pentru achizitia directa
Nume
Adresă
Teiefon
Fax
E-mail

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data corrpletării

Operator economic,
(semnătura autorizataşistarnpila)

Formular nr. 2
OFERTAIT
(denurnire a/nurnele)

INFORMATII GENERALF

1. Denumirea/numele•
2. Codui fiscal
3. Adresa sediului central•
Cod postal
Cont trezorerie:
4. Telefon•
Fax:
E-mail•
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare

(r umiru1, data si Iocul de înmatriculare/înregistrare)
6.

Obiectul

de

activitate,

ţl

pe

(î conformitate cu prevederile din statutul propriu?
7Eirouri1e

filialelor/sucursalelor

locaIf,

dacă

este

(a rese complete, telefon/fax, certificate de înmatii cula re/înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:

Operator ec()nonlic,
(semnătura autorizataşistarnpila)

Forrnulairir. 3
OFERTANT
(denumir a/nume1e)

FORMULAR DE OFERT

Ctre
(n u;n ireu autorităţii contractante şi adresa completă)

D mniior,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, Ieprezentanţi ai oiertaritului
(den umirea/numele
ofertantL Iui)
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şicerinţele cuprinse în
documertaţia mai sus menţionată, să prestam
pentru suma de
lei fără TVA (suma în litere şi în cifre, ofrta p(?ntru prezeiita proce(Iilră), la
care se a1augă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
lei (surncz în litere şi în
cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să
începem prestarea serviciilor cât mai curând posibil.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile,
respectiv până la data de
(ziva/Iuna/anui) ea va rămâne obligatorie pentru
noi şi po te fi acceptată oricând înainte de expirarea peri()adei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertăva
constitui un contract angajant între noi.
5. Alături de oferta de bază:
,j d punem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar alternativă ;
riu epunem ofertă alternativă.
(se b fează opţiunea corespu nzătoare)

6. Înţelegern că nu sunteţiobligaţi să acceptaţi oferta cu cel inai scăzut preţ sau orice
altă ofert pe care o puteţi primi.

Dita
în calitate de
semnez o erta pentru şi în numele

, legal (semnătura)autorizat să

(denumirea 1numele ofertantului)

operator economic,
(semnătura autcrizataşistarnpila)

Formularul nr. 4
Operat. economic
ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator
(denumire sediu)

DEC

TIE privind privind neincadrarea in prevederile art. 164 al Legii nr. 98/2016

Subsem tul,

reprczentant :il
(denurnirea operatorului economic, ofcrtant/ asociat/
subcontr ctant/ tert sustinator) in ca]itate de ofertant/ asociat/ subcontractant/ icrt sustinal r,
dedar pe propria raspunderc, sub sanctiunea excludcrii clin procedura de achizitic publica si sub
sancti - apiicabile faptei de fals in acte pub]ice, ca nu am fost condarnnat prin hotarire
def1nitiva a unei instante judecatoresti, pentru c()miterca uneia dinire urmatoarele infractiuni:
a). consti • ea unui grup infractional organizat, prevazuta de arl. 367 din Lcgca nr. 286i2()()9
privind odul penal, cu modif1carile si completariic ulterioare, sau dc dispozitiile
corespun atoare ale legislatiei penale a statului in care sunt stabilit;
b). infrac uni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legca nr. 286/2009, cu modifcarik si
completa e u1terioarc, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute cle arţ. 1 0- 1 3
din Lege nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor dc coruptic, cu
modific e si completarile ulterioare, sau de dispozitiilc corcspunzatoare alc legislatiei pcnalc a
statului in care sunt stabilit;
c). infrac • uni impotriva intereselor f1nanciarc ale Uniunii Europcne, prevazute de art. 1 81 - l 85
din Leg n.r. 78/2000, cu modificarile si completari1e ulterioare, sau cle dispozitiile
corespun toare ale legislatiei penale a statului in carc sunt stabilit;
terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Lcgea nr. 535,/2004 privind
d). acte
prevenire si combatcrea tcrorismului, cu mociificarile si cc)mplctarilc ulterioare, sau dc
dispozitiil corespunzatoare alc legislatiei pena1e a statului in care sunt stabi]it;
e). spalar
sanction
a finant
prevazuta
dispozitiil

a banilor, prevazuta de art. 29 din Legca nr. 656/2002 pcntru prevcnirea si
a spala.rii banilor, precum si pentru instituirea un()r masuri de prevenirc si c()mbatcre
terorismu1ui, repub]icata, cu modificarile ulterioare, sau flnantarea terorisrnului,
e art. 36 din Lcgea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioarc, sau de
corespunzatoare ale legislatiei pena1e a statului in care sunt stabilit;

f). trafic si exploatarea persoanelor vulnerabik, prevazute de art. 209-217 din Lcgea nr.
286/2009, cu modif1carile si completa.rilc u1terioare, sau de dispozitiile corespunzat()are ale
legislatiei na1e a statului in care sunt stabilit;

Declar c e asemenca ca nici unul din mcmbrii organului dc administrare, de conduccru sau dc
suprave here sau cu putere de rcprezentare, dc decizic sau de control al
denumirca
operatorului
economic,
ofertant/
a sociat/
subcontictant/ tcrt sustinator nu a fost condamnat prin hotatârc defrnitiva a unci instante
judecatorcsti, pcntru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:
a). consttuirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Lcgca nr. 286/2()()9
privind Codul penal, cu modificarile si completarilc ulterioare, sau de dispozitiile
corespuratoare ale legislatici penale a statului in carc sunt stabilit;
b). infrac iuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Lcgea nr. 286/2009, cu modificarile si
comp1etai1e u1terioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de c()ruptie prevazute de art. 1 0- 1 3
din Lege. nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancti()narea faptelor dc coruptie, cu
modificar1e si completarile u1terioare, sau de dispozitiile corcspunzatoare ale legislatici perialc
statului in care sunt stabilit;
c). infractuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europcne, prevazutc dc art. 1 8 1 - 1 85
din Leg nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispoziiiile
corespun atoare a1e legislatiei penale a statului in care sunt stabilit;
d). acte c.e terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/20()4 privind
prevenire si combaterea terorismu1ui, cu modificari]c si completarile u1terioare, sau dc
dispozitiil corespunzatoare ale legislatiei pena1c a statului in care sunt stabitit;
e). spalarca banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirca si
sanctionira spalarii banilor, precum si pentru instituirea un()r masuri de prevenire si cornbatcrc
a finantiar i terorismului, repubticata, cu modificarile ulterioarc, sau finantarea terorismului,
prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu rnodificarile si completarilc ulterioare, sau dc
dispozitiik corespunzatoare a1e legislatiei penale a statului in care sunt stabilit;
f). traficu1 si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-2 1 7 din Lcgca nr.
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare alc
legis1atiei penale a statului in care sunt stabi]it,

Subsemnau1 declar ca informatiile fiirnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritai ea contractanta are dreptul de a soticita, in sc()pul vcrificarii si confirrnarii declaratiiI<r,
orice docu-riente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatca sunt pasibil dc
inca1carea prevederilor legislatici penale privind falsul in declaratii.

Data comr letarii

Operator cconomic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert susiitlat )t,
(nume, prenume, /inc/ie, semnauia aiitoi.iI)

Formulartil nr. 5
Operato economic

\

(ofertan asociat/subcontractant/tert sustinator)

(denumire sediu)

DEC

Subsemn
(denumir
de oferta
sanctiune
in acte pu

TIE privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016

reprczentant al
operatorului economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tcrt sustinator) in calitatc
t/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator, declar pe propria raspundere, sub
excludcrii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei dc 1s
lice, ca nu ma aflu intruna din urmatoarele situatii:

a).am inc. cat obligatiilc stabilitc potrivit art. 51 al Lcgii nr. 98/2016;
b). proced a insolventei sau in lichidare, in supravegherc judiciara sau in incetarea activitatii;
c).am co s o abatere profesionala giava care irni pune in cliscutie integritatea;
d). am in eiat cu alti operatori economici acorduri carc vizcaza denaturarea concurcntci in
cadrul sau legatura cu procedura in cauza;
e).ma aflu rntr-o situatic de conflict dc interese in cadrul sau in lcgatura cu procedura;
f). particip ea anterioara la prcgatirea procedurii de atribuire c()nducand la o distorsionarc a
concurent
g). mi-am i calcat in mod grav sau repetat obligatiilc principale ce-mi revencau in cadrul unui
contract d achizitii pubJice, al unui contract de achizitii scct()rialc sau al unui contract dc
concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respcctivului
contract, p ta de daune-intcrese sau alte sanctiuni comparabile.

Subsemna declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare dctaliu si intelcg
ca autoritat a contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirrnarii declaratiih r,
orice doc i ente doveditoare de care dispun.

Inteleg a in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatca sunt pasibii dc
incalcar a prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data coi pletarii

Operator economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustlnat( 1:,

(nurne. prenurne, ţisnc/ie, sernmi/ura a/I/o/7 s/)

Formularul nr. 6

Operator l economic
(ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator)

(denumi iediu)

Decl. ratie privind neîncadrarea in prevederile art. 59 al Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice
(evitarea conflictului de interese)

Subsemn. ul

, reprezentant irnpuernicit al
(denurnirea si datele de identificare ale

operatoru ui economic/ ofertant la procedura de achizitie publica Achizitie directa pentru atribuirea
contractul i

de

furnizare

avand

ca

obiect

,codCPV
organizata de Comuna Curteti, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 59 al Legii nr.
98/2016 si componenta listei cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la
organizare;, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub
sanctiunil- aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr.
98/2016 p ivind achizitiile publice.
ln sensul

lor de mai sus, depun anexat prezentei declaratii Certificat :onstatator eliberat de Ministerul

Justitiei - a ficiul Registrului Comerţului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice straine) sau extras din
Registrul a tionarilor, certificate de administrator, in cazul societatilor pe actiuni, din care sa rezulte ca nu
avem acti. ari persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla
in relatii co erciale cu persoanele nominalizate mai jos:
Pe soane cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante Comuna Curteti, judeţul
Botoşa ni:
Maricel A on - Primar;
Străchinari Ovidiu Corneliu - Viceprimar;
Doru Socia u - Secretar General al Comunei;
Varasciuc :ogdan Cătălin—Contabil.
Consilieri l cali:
Aioniţoaie drian
Aioniţoaie ictor Florentin
Dascălu Mi ai
Niţi şorvasi Lupancu Na cis
Milinceanu ivu

Niţură Si. onia-Eugenia
Olariu Mi ai
Onofrei •.nstantin
Plian Flor n
Rotaru P ru-Gabriel
Vitel Dum tru
Străchina u Petrea
Tănasa Ra u-Bogdan

Subsemna ul declar ca informatiile furnizate sunt cornplete si corect in fiecare detalu si inteieg ca
autoritate. contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
document doveditoare de care dispun.
lnteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu reilitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederili r legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data com . etarii

Operator economic, ofertant/ as()ciat/ subcontractant/ tert sustinator,

(nume, prenume, functie, semnatura autorizat)

Operatorul conomic

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUÎJDERE

bsemnatul(a)

reprezeni:ant
cu sediul in

achizitie publica

Achizitie directa

legal/imputernicit

al

, ofertant la procedura de
pentru atribuirea contractului de servicii avnd ca obiect

organizata de Comuna Curteti, declar pe propria raspundere ca la data
solicitarii e oferta, nu am datorii la bugetul local si la bugetul de stat.

Data:

(reprezentant Jegal/imputernicit)

