ANEXE

Această secţiune conţine anexele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc, şi, pe de altă parte, să permită comisiei de
evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie are
obligaţia de a prezenta anexele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător
şi semnate de persoanele autorizate.
În acest sens, vă rugăm să utilizaţi anexeleenumerate mai jos, in ordinea de mai jos, în
elaborarea şi prezentarea ofertei:
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumire Anexă/Document

Nr. Anexa
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7

8.

Scrisoare de înaintare
Declarație privind situaţia personală a candidatului ofertantului
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Declarație privind acceptarea condițiilor contractuale
Lista principalelor prestări de servicii similare din ultimii 2 ani
Formular de ofertă financiară
Formular de ofertă tehnică
Formular centralizator condiții tehnico-economice propuse

9.

Declarație privind capacitatea de exercitare a activității profesionale
aferente serviciului prestat

Anexa 8
Anexa 9

Ofertantul
....................................................
(denumire)

Anexa 1

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: ________________________________
(denumirea Achizitorului şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare privind aplicarea procedurii de cerere de
ofertă pentru atribuirea contractului ____________________(denumirea contractului de achiziţie),
___________________________________________________ (numele/denumirea ofertantului) vă
transmit/vă transmitem alăturat următoarele:
1. Plicul sigilat şi netransparent conţinând în original:
a) Documente de calificare
b) Oferta financiară
c) Oferta tehnică

Avem speranţa că oferta este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării:
…………………………………….
Ofertant:
…………………………………….
Semnătura:
…………………………………….

Ofertant

Anexa 2

________________________________________
(denumire )

DECLARAŢIE PRIVIND SITUAȚIA PERSONALĂ A OFERTANTULUI

1. Subsemnatul……………………..reprezentant legal al (denumirea/numele operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în acte publice că:
a) 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, fraudă şi/sau spălare
de bani.
2. Subsemnatul, declar pe proprie răspundere că:
a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecatorul-sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit;
c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii
beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională;
e) nu am prezentat informatii false in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si
selectie.
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 ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării:
…………………………………….
Ofertant:
…………………………………….
Semnătura:
…………………………………….

Ofertant

Anexa 3

________________________________________
(nume/denumire)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul...............................reprezentant legal al___________________(denumirea
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziţie publică având ca
obiect ...... (denumirea achizitiei), organizată de (denumirea Achizitorului), particip şi depun ofertă:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .....................................................;
[ ] ca subcontractant al ....................................................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a cerei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni mofificari in
prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a acontractului de
achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului
in achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea 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.
5. Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentatntilor autorizati ai (denumirea si adresa autoritatii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Data completării:
…………………………………….
Ofertant:
…………………………………….
Semnătura:
…………………………………….

Ofertant

Anexa 4

________________________________________
(nume/denumire)

DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CONDIȚIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul……………………..reprezentant legal al (denumirea/numele operatorului economic) în
calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
achiziţie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că accept condițiile contractuale
impuse de beneficiarul contractului, prezentate în documentația de atribuire.

Data completării:
…………………………………….
Ofertant:
…………………………………….
Semnătura:
…………………………………….

Ofertant

Anexa 5

________________________________________
(denumire)

LISTA CONTRACTELOR DE SERVICII SIMILARE PRESTATE ÎN ULTIMII 2 ANI

Nr.
contract.
Numele
prestator
ului de
servicii

Titlul contractului
Ţara

Valoarea
finală
totală a
contractul
ui
(RON)

Proporţia
derulată
de
ofertant
(%)

Calitatea
Ofertantu
lui*

Numărul
beneficiar
ilor şi
numele /
denumire
a
acestora

Originea
finanţării

Date
(început /
sfârşit)**

Numele
partenerilor,
dacă este
cazul

Descrierea detaliată a serviciilor prestate de către ofertant în cadrul contractului

Data completării:
…………………………………….
Ofertant:
…………………………………….
Semnătura autorizată:
…………………………………….

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau contractant conducător (lider de asociere); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

Anexa 6

OFERTANT
__________________
(denumire)
FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către _____________________________________________________
(denumirea achizitorului si adresa completa)
Domnilor,

1. Examinând invitația primită, subsemnatul ........................................................, reprezentant al
ofertantului ........................................................................ (denumire ofertantului) ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în invitația mai sus menţionată, să prestăm
……………. (denumirea serviciilor) pentru suma de ……………………………………………… (suma în litere și în
cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea
adăugata în valoare de …………………………. (suma în litere si în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile
necesare în cadrul proiectului ……………………………………., în termenul solicitat de achizitor.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de …………………………zile
(perioada în litere si în cifre) 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 achiziţie publică aceasta oferta, împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câștigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Înțelegem ca nu sunteți obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.

Data completării:
…………………………………….
Ofertant:
…………………………………….
Semnătura autorizată:
…………………………………….

Ofertant
___________________________________
(denumire)

Anexa 7

FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICĂ
Către _____________________________________________________
(denumirea achizitorului si adresa completa)

Examinând cererea de ofertă, subsemnatul ........................................................, reprezentant
al ofertantului ........................................................................ (denumire ofertantului), ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentația de atribuire să
furnizăm………………………… (denumire produs ofertat conform documentației de atribuire), cu
următoarele caracteristici tehnice:

a) Denumire produs /serviciu
ofertat conform
documentatiei de atribuire:
b) Specificatii tehnice ale
ofertantului:

Se va completa intocmai denumirea produsului din documentatia de
atribuire
Se vor completa specificatiile tehnice ale produsului/serviciului în
conformitate cu cerintele minime obligatorii din caietul de sarcini

Data completării:
…………………………………….
Ofertant:
…………………………………….
Semnătura autorizată:
…………………………………….

Ofertant

Anexa 8

________________________________________
(denumire)

FORMULAR CENTRALIZATOR CONDIȚII TEHNICO-ECONOMICE PROPUSE

Către _____________________________________________________
(denumirea achizitorului si adresa completa)

Examinând cererea de ofertă, subsemnatul ........................................................, reprezentant al
ofertantului ........................................................................ (denumire ofertantului), ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentația de atribuire, să furnizăm
................................................ (denumirea contractului), în următoarele condiții tehnico-economice:

Criteriul
1.Preț
(P)
2.Termen de livrare a a
serviciilor de tipărire broșuri,
pliante, afișe și suporturi de
curs (T)
Perioada de garanție oferită
pentru serviciile de tipărire
broșuri, pliante, afișe și
suporturi de curs (G)

Unitatea de măsura

Condițiile propuse de ofertant

Lei, fără TVA
Zile calendaristice

Zile calendaristice

Înțelegem că, în cazul în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare, aceste condiții devin
obligatorii sub sancțiunea exluderii din procedura si a rezilierii contractului de achizitie.

Data completării:
…………………………………….
Ofertant:
…………………………………….
Semnătura autorizată:
…………………………………….

Ofertant

Anexa 9

________________________________________
(nume/denumire)

DECLARAŢIE PRIVIND CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII PROFESIONALE
AFERENTE SERVICIULUI PRESTAT

Subsemnatul……………………..reprezentant legal al (denumirea/numele operatorului economic) în
calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
achiziţie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că obiectul de activitate al .............
(denumirea/numele operatorului economic) include activităţi corespunzătoare obiectului
contractului, respectiv activității de editare a cărților (această clasă include editarea cărților,
broșurilor, pliantelor și a altor materiale similare) – cod CAEN 5811.

Data completării:
…………………………………….
Ofertant:
…………………………………….
Semnătura:
…………………………………….

