Formular nr. 1
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)
Adresa inaintare oferta scrisa
Catre ..........................................................................................
(denumirea autoritatii contractante şi adresa completa)
Conform anuntului publicitar din SEAP sub nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), si
Documentatia privind achizitia directa organizata de Orașul Dragomirești pentru atribuirea
contractului de lucrări de execuție la obiectivul de investiții “Reabilitare si etajare Dispensar
uman
în
orașul
Dragomirești,
judetul
Maramureș”,
................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) va inaintam
oferta scrisa continand:

- Formular de oferta
- Centralizator financiar
- Devize lucrari (F3 nr.1-10)
Mentionam ca subscrisa este înscrisă în SEAP.
Adresa pentru corespondenta valabila pentru comunicare privind prezenta procedura:
•

telefon: ………………………...

•

fax: ……………………………..

•

e-mail: …………………………..
adresa posta: ……………………

Data completarii ...............
Ofertant / Lider de asociatie,
................ …………………(numele operatorului economic)
………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnatura)

Formular nr. 2
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Catre ..........................................................................................
(denumirea autoritatii contractante şi adresa completa)
1.
Urmare a solicitarii documentelor de calificare in cadrul Achizitie Directa organizata de orașul
Dragomirești - Anunt publicitar publicat în SEAP sub nr ................. din.........................
(ziua/luna/anul), in vederea atribuirii contractului de lucrări executie la obiectivul de investiții
“Reabilitare si etajare Dispensar uman în orașul Dragomirești, judetul Maramureș”, noi
................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) va inaintam
documentele solicitate:

a. Acord de asociere - daca este cazul
b. Acord de subcontractare - daca este cazul
c. Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art. 60 din Legea 98/2016
d. Declaratie privind respectarea conditiilor obligatorii prevazute de legislatia specifica in

domeniul muncii, mediului si relatiilor sociale conf. Art. 51 din Legea 98/2016
e. Certificat de atestare fiscala emis de ANAF
f. Certificat de atestare fiscala emis de autoritatea locala pentru sediul social si puncte de
lucru/sedii secundare conf. informatii din Certificat ORC
g. Certificat de cazier fiscal emis de ANAF
h. Certificat de Cazier judiciar al operatorului economic si al asociati/administratori.
i. Certificat constatator emis de ORC
j. Lista personal de specialitate pentru indeplinirea contractului
Executie lucrari - specialisti conform Legii 10/1995 - RTE, Sef Santier, Responsabil Control
Calitate, Resp. SSM/PSI/ Mediu.
Declaratie insusire contract / Model de contract – asumat
Declaratie privind termenul de garanție acordat.
Experiență similară în ultimii 3 ani.
Documentele mentionate la punctele c) - i) se prezinta de catre toti operatorii economici
implicati in oferta - Lider / asociat / subcontractant / tert sustinator
Persoana imputernicita sa reprezinte ofertantul in cadrul procedurii este
..........................................
Adresa pentru corespondenta valabila pentru comunicare privind prezenta procedura:
•

telefon: ………………………...

•

fax: ……………………………..

•

e-mail: …………………………..
adresa posta: ……………………

Data completarii ...............
Ofertant / Lider de asociatie,
................ …………………(numele operatorului economic)
………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnatura)

Operator economic
……………………………

Formularul nr. 3

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in situatiile ce reprezinta conflict de interese conform
prevederilor art. 60 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul
...........................................................,
reprezentant
legal
al
................................................. referitor la Achizitia directa - Anunt publicitar nr
............/............. orgnizata de orașul Dragomirești, judetul Maramureș pentru atribuirea
contractului de lucrari de executie la obiectivul de investiții “Reabilitare si etajare
Dispensar uman în orașul Dragomirești, judetul Maramureș”,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţiile de conflict de interese
prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv :
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor
a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor
a unei persoane care este
soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administrație / organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor
a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii
rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar,
economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze
independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de
conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care
sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații
comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al
furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până
la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de
decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în
procedura de atribuire.
(2) În sensul dispozițiilor de la lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege
persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin
10% din capitalul social sau îi confer deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot
în adunarea generală.
Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu functii decizionale si persoanele implicate in
analiza si evaluarea ofertelor conform prevederilor Art. 63 din Legea nr. 98/2016 fata de care
se raporteaza prezenta declaratie sunt:

- d-l Țiplea Vasile – Primar al Orașului Dragomirești;
- d-l Saplonțai Daniel – Viceprimar al Orașului Dragomirești;
- d-l Ardelean Gavriș – secretar al orașului Dragomirești;

- ing. Zubașcu Adrian – responsabil achiziții publice, președinte comisie drept de vot;
- Vlad Maria Anuța – inspector asistent;
- Șușca Axenia Camelia – consilier achiziții membru comisie de evaluare;
- Fițigău Maria – referent membru comisie de evaluare;
- Consilieri locali: Ardelean G.Ileana, Ardelean Ioan, Cosor Vasile, Hunyadi Anuta,
Moldovan Anuta, Petrovan Ioan, Plohod Vasile, Siomon Ioan, Zubascu Vasile, Zubascu
Elena, Zubascu D.Ioan, Fitigau Mihai.
Subsemnatul 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 orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ................. (60 zile de la data limita
pt. depunere oferte mentionata la nivelul Anuntului publicitar Nr. ……./…………)
Data completării .................................
(Funcţie, Nume, prenume)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)

Nota: documentul se prezinta de către ofertant (individual / grup opertori),
subcontractanți și/sau terți susținători – daca sunt nominalizati in cadrul ofertei

Formularul nr. 4
ACORD DE ASOCIERE
Nr.....................din..................................

CAPITOLUL I -PARlILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C...................................................,
cu
sediul
în
.....................................,str.
..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la
Registrul Comertului din ......................................... sub nr...........................,cod unic de
înregistrare....................................,
cont
............................................deschis
la............................................................... reprezentata de ......................................................având
functia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE
si
S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comertului
din
........................................
sub
nr............................,cod
unic
de
înregistrare....................................,
cont
.............................................deschis
la............................................ reprezentata de .................................................................având
functia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea executarii lucrarilor de executie
la obiectivul de investiții “Reabilitare si etajare Dispensar uman în orașul Dragomirești, judetul
Maramureș”, conform Documentatiei de Atribuire puse la dispozitie de catre Orașul Dragomirești.
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului,
respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................
Contractul
de
achizitie
cu
achizitorul
va
fi
semnat
de
catre
liderul
de
asociere……………………………, desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primeasca
instructiunile pentru şi în numele oricaruia şi tuturor membrilor asocierii.
Art. 5. Conform Art. 185 din Legea 98/2016 - Partile vor răspunde solidar in fata Beneficiarului in
ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau in legatura cu Contractul
de achizitie publica.
Art. 6. In caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii vor fi
următoarele:

Lider Lucari/servicii …............................., valoare = …………… Lei reprezentand
………% Asociat - Lucrari/servicii…............................., valoare = …………… Lei
reprezentand ………%
Art. 7. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării
contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori
situatia o cere.
Art. 8. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin
obţinerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi a Beneficiarului.
Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executie a
lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de
asociere) şi Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER
semnătura

ASOCIAT
semnătura

Nota: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte
clauze.

Formular nr. 5
ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………
La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre Orașul Dragomirești in
calitate de Beneficiar si …………………………..in calitate de executant, privind executie
lucrari de executie la obiectivul de investiții “Reabilitare si etajare Dispensar uman în
orașul Dragomirești, judetul Maramureș”
1. Parti contractante:
Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in
__________________(adresa,tel.,fax), reprezentata prin __________________ Director
General si ______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant
general și
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. Lucrările / Serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt :
- ____________________
Art.2. Valoarea lucrarilor / serviciilor este conform ofertei prezentate de subcontractant,
respectiv: ................Lei
Art.3. (1) Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:
- in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general
a facturii intocmite de subcontractant, pentru lucrarile executate / serviciile prestate in
perioada ...................
- plata lucrărilor / serviciilor subcontractate se va face in limita asigurarii finantarii de catre
beneficiarul lucrărilor.
Sau
Pentru lucrările / serviciile ce fac obiectul subcontractarii beneficiarul contractului de achizitie
publica va plati direct subcontractantului c/val lucrărilor executate / serviciilor prestate de
acesta si receptionate de beneficiar conform cu clauzele din cadrul contractului de lucrări
rerferitoare la receptie si plati.
Art.4. Durata de prestare a serviciilor / executie a lucrărilor ce fac obiectul acordului de
subcontractare este in conformitate cu contractul de achizitie publica, conform graficului de
executie ce se constituie anexa la contractul de achizitie publica.
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii
contractului de achizitie publica.
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia tehnica faza
PT+DE+CS completa obtinuta de la beneficiarul lucrărilor.
3. Alte dispozitii:
Art.7. Pentru nerespectarea si neincadrarea in termenul de finalizare a lucrărilor / prestare a
servicilor 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.
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 de
execuție lucrări.
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)

Formular nr. 6
OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE MEDIU,
IN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Prin această declaraţie subsemnat(ul)/a ……………………………….. reprezentant legal al
…………………………………………., participant la achizitia directa organizata de Orașul
Dragomirești, judetul Maramureș pentru atribuirea contractului de lucrari de executie la
obiectivul de investiții “Reabilitare si etajare Dispensar uman în orașul Dragomirești,
judetul Maramureș”, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals şi uz de fals în declaraţii, că la intocmirea ofertei s-a tinut cont de prevederile
legislatiei nationale si europene in vigoare in domeniul mediului, social si al relatiilor de
munca, de asemenea declaram ca in cazul in care vom fi semnatari ai contractului de lucrari
vom executa lucrarile cuprinse în ofertă conform reglementărilor naţionale si europene
privind mediul, relatiile sociale si de munca.

Data completării ………….

Operator economic
……………………………
(Semnătura autorizată)

Documentul se prezinta de catre ofertant individual/asociere si subcontractantii declarati.

Operator economic
Formular nr. 7
…………………………..
- FORMULARUL DE OFERTA Catre : Orașul Dragomirești, Județul Maramureș
1. Dupa examinarea documentatiei de atribuire și întelegerea completa a cerintelor din
Documentatia de atribuire si Caietul de Sarcini, subsemnatul ……………..............………,
reprezentant legal/imputernicit al ofertantului ......................................................................
[denumirea/numele ofertantului] ne angajam sa semnam contractul de lucrari de executie
pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si etajare Dispensar uman în orașul
Dragomirești, judetul Maramureș”, la nivelul cerintelor cantitative si calitative solicitate la
pretul de …………………….Lei (……….............……………..Lei -in litere) la care se adauga
TVA 19% respectiv …………………Lei (……….............……………..Lei -in litere). Detaliat pe
activitati conform Centralizator financiar si Devize lucrari.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare,
- sa finalizam si sa predam lucrarile conform cu cerintele cantitative si calitative din
documentatia tehnica, in termen de …......luni de la data predarii amplasamentului si a
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, ne angajam sa asiguram o garantie pentru lucrare
de ……… ani, perioada in care ne angajam sa intervenim pentru remedierea tuturor
defectiunilor constatate.
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata 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. Până la încheierea şi semnarea Contractului de achizitie publica această ofertă, împreună
cu comunicarea transmisă, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui
un contract angajant între noi.
5. Precizam 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 bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim ca, 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.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.

Data completării: ……………
Nume, prenume: ………………………………………..
Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………,
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………
(denumire ofertant).

Formular 8
Ofertant………………………
Centralizator Financiar al obiectelor
Anexa la Formularul de oferta
Contract de lucrari

Deviz Lucrari
F1
F2

Execuție
lucrari
la
obiectivul de investiții
“Reabilitare si etajare
Dispensar uman în
orașul Dragomirești,
judetul Maramureș”

F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

Total general fara TVA
TVA 19%
Total general cu TVA

Ofertant ..................................................................................
Semnatura si stampila ..........................................................
Data .........................................

Valoare Lei
fara TVA

OFERTANTUL,

Formular nr. 9

__________________
(denumirea/numele)
GRAFIC FIZIC EXECUTIE A CONTRACTULUI
- Executie
pentru obiectivul de investiții
“Reabilitare si etajare Dispensar uman în orașul Dragomirești, judetul Maramureș”
Nr.crt. Etape

in

derularea

contractului
1

Obiect 1 - Categorii lucrari
- …………………….
- …………………….
- …………………….

1.2.

8.

Obiect 2 - Categorii lucrari
- …………………….
- …………………….
- …………………….
Obiect 3 - Categorii lucrari
- …………………….
- …………………….
- …………………….
Obiect …- Categorii de
Lucrari
- …………………….
- …………………….
Obiect …- Categorii de
Lucrari
- …………………….
- …………………….
Obiect …- Categorii de
Lucrari
- …………………….
- …………………….
Procurare Echipamente cu
montaj
Montaj echipamente

9.

Verificari, Teste si Probe

10.

Instiintare finalizare lucrari si
efectuare
Receptie
la
terminarea lucrarilor

…….

…….

…….

7.

1

2

……….

Executie lucrari

1.1.

1.3.

Luna

Ofertant, ________________
(semnatura autorizata)

24

Formular nr. 10
Operator economic ___________________
Nr........../.........................

SOLICITARE DE CLARIFICARI

Catre,
_________________________________
(denumire autoritate contractanta)

Referitor la Achizitia directa, Anunt publicitar nr........../..................., organizata deorașul
Dragomirești, județul Maramureș, pentru atribuirea contractului de lucrari de executie la
obiectivul de investiții pentru obiectivul de investiții “Reabilitare si etajare Dispensar uman
în orașul Dragomirești, judetul Maramureș”, va adresam urmatoarea solicitare de
clarificari cu privire la:
1.________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________
_______
2.________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________
______
__________________________________________________________________________
______

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de
vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.
Data recomandata pentru transmiterea solicitarilor de clarificari – cel tarziu cu 3 zile
inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Cu consideratie,
S.C.____________________
(semnatura si stampila)

