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OPERATOR ECONOMIC        

............................... 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA 
 

Către .................................................................................................... 

     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, 

în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 

furnizăm/să închiriem cu opţiune de cumpărare/ să închiriem fără opţiune de cumpărare /să furnizăm 

în sistem leasing cu opţiune de cumpărare/să furnizăm în sistem leasing fără opţiune de cumpărare 

(se elimină opţiunile neaplicabile) ............................................................. (denumirea produselor) 

pentru suma de .................................................... platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi 

în cifre, precum şi moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile), la 

care se adaugă TVA în valoare de ....................................................... (suma în litere şi în cifre, 

precum şi moneda). 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în 

graficul de timp anexat. 

 

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 completarii:...................... 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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 Operator economic                                                                                             Anexă la ofertă 

............................... 

(denumirea/numele) 

 

  
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
pentru produse 

 

N

r

.

 

c

r

t

. 

Denumi

rea 

produsu

lui 

Cantit

atea 

(U.M.

)

  

Preţul Unitar 

(lei) 

 

 

Preţul total 

(lei) 

(col 2xcol 3) 

 

TVA 

0 1 2 3 4 5 

1      

                                                                                     TOTAL fara TVA =  

                                                                                    TOTAL cu TVA =  

 

 

Data completarii:...................... 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Operator economic     

 ................................  

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE  

privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59 – 60 din Legea 98/ 2016 privind achizitiile 

publice cu completarile si modificarile ulterioare 

 
 
        1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al  
________________________________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa 
operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura simplificată, 
declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea 
nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi componenţa listei cu 
persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, 
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia 
de a fi exclusă din procedură. 
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie si de executie  în autoritatea contractantă cu 
privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: 
…………………………….. 

Comisia de evaluare: 
………………………….. 
“ART. 59 

    În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 

personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în 

numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care 

pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un 

alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori 

independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 

 

 ART. 60 

    (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea 

duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu 

titlu exemplificativ: 

    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din 

consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 
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parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

    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/informaţii concrete 

că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se 

află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul 

procesului de evaluare; 

    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 

conducere sau de supervizare şi/sau are 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; 

    e) situaţia în care ofertantul/candidatul a 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 sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), 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.” 

 

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 dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor art.326 Cod Penal privind falsul în declaraţii. 

 
 
Data completarii:...................... 

 (OFERTANT 

................................................. 

(semnătură autorizată) 

L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                         R O M A N I A                                                                                                                                 

   
                                                         M U N I C I P I U L   A L E X A N D R I A        

                                                      Club Sportiv Municipal Alexandria                                                                         
                                                Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman 
                                                   Tel. 0247 / 317732, 317733, interior 189, Fax: 0247/ 317728 
                                                                                            CIF 39520211 
                                                                          E-mail: csmalexandria@gmail.com,   

 

                                                                                         5 / 9 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Formularul nr. 1  

Operator economic .................  

(denumirea) 

 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016  

 

 

Subsemnatul, ................................................................................................., reprezentant 

împuternicit al .................................................................................. (denumirea operatorului 

economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului 

..................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de 

achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia 

prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am 

fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi 

ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii 

Europene, acte de terorism, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă şi/sau spălare de 

bani.  

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 dispun. Înţeleg că în cazul în care această 

declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale 

privind falsul în declaraţii.  

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Codul 

penal referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută 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 făcută serveşte pentru producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."  

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .................  

 

Numele şi prenumele semnatarului .................  

 

Capacitate de semnătură .................  

 

Data .................  
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Formular nr. 2  

Operator economic .................  

(denumirea)  

 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016  

 

 

Subsemnatul, ............................................................................................ reprezentant 

împuternicit al ............................................ (denumirea operatorului economic) în calitate de 

candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului 

..................................................., la procedura de ............................................ (Se menţionează 

procedura) pentru atribuirea acordului-cadru având ca obiect ……………............................, 

organizată de........................................................ (denumirea autorităţii contractante) declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 165 din Legea 

98/2016 privind achizițiile publice, respectiv nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, 

taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre 

judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu 

prevederile legale.  

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 dispun. Înţeleg că în cazul în care această 

declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale 

privind falsul în declaraţii.  

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Codul 

penal referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută 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 făcută serveşte pentru producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."  

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ................. 

  

Numele şi prenumele semnatarului  

 

Capacitate de semnătură .................  

 

Data,  
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Formularul nr. 3  

Operator economic ................. 

           (denumirea)  

 

 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 alin (1) din Legea nr. 98/2016  

 

 

Subsemnatul, ............................................................................................ reprezentant 

împuternicit al ............................................ (denumirea operatorului economic) în calitate de 

candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului 

..................................................., la procedura de ............................................ (Se menţionează 

procedura) pentru atribuirea acordului-cadru având ca obiect ……………............................, 

organizată de........................................................ (denumirea autorităţii contractante) declar pe 

propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 alin (1) din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 3 ani: a) .......................................................... 

(denumirea operatorului economic) nu a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea 

98/2016; b) .......................................................... (denumirea operatorului economic) nu se află în 

procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; c) 

.......................................................... (denumirea operatorului economic) nu a comis o abatere 

profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea; d) .......................................................... 

(denumirea operatorului economic) nu a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează 

denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; e) 

.......................................................... (denumirea operatorului economic) nu se află într-o situaţie de 

conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; f) 

.......................................................... (denumirea operatorului economic) nu a participat anterior la 

pregătirea procedurii de atribuire; g) .......................................................... (denumirea operatorului 

economic) nu şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui 

contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune 

încheiate anterior, având drept consecință încetarea anticipată a respectivului contract, plata de 

daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; h) .......................................................... (denumirea 

operatorului economic) nu este în situația în care să prezinte declaraţii false în conţinutul 

informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante; i) .......................................................... 

(denumirea operatorului economic) nu a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al 

autorităţii contractante. 

 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 dispun. Înţeleg că în cazul în care această 

declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale 

privind falsul în declaraţii.  
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Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Codul 

penal referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută 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 făcută serveşte pentru producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."  

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ................. 

 

 Numele şi prenumele semnatarului .................  

 

Capacitate de semnătură .................  

 

Data .................  
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Formularul nr. 4  

 

Operator economic .................  

(denumirea)  

 

                                      Declaraţie privind conflictul de interese  

 

 

Subsemnatul, ................................., reprezentant împuternicit al 

........................................................, (denumirea şi datele de identificare ale 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 prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice.  

În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii certificat constatator eliberat de 

Ministerul Justiţiei - oficiul registrului comerţului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice 

străine) [sau] extras din Registrul acţionarilor, certificate de administrator, în cazul societăţilor pe 

acţiuni, din care să rezulte că nu am acţionari persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 

gradul al doilea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale cu persoanele nominalizate în fişa de 

date a achiziţiei cap. III.2.1.a), subpct. 4 "Situaţia personală a candidatului sau ofertantului".  

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 dispun.  

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Codul 

penal referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută 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 făcută serveşte pentru producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă".  

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .................  

 

Numele şi prenumele semnatarului .................  

 

Capacitate de semnătură .................  

 

Data, 


	(OFERTANT

