Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 1

Înregistrat la sediul entităţii contractante
nr.__________ / ______________

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ____________________________________________________
(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei de participare publicată pe site-ul societății TERMOFICARE ORADEA S.A.,
www.termoficareoradea.ro, cu nr. ______________din________________ la achiziţia directă pentru
atribuirea contractului__________________ _______________________________________
(denumirea contractului de achiziţie publică)
noi __________________________________________________________________ vă transmitem
(denumirea/numele operatorului economic)
alăturat:
a) oferta
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării _________________
Cu stimă,

Operator economic,
............................................
(semnătura autorizată)

Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 2

FORMULAR DE OFERTĂ
Către: ...……………………………………………………………………….…………..
(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor:
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
prestăm ,,Servicii de asigurare facultativă de persoane, pentru perioada 2020-2021”. Cod
CPV 66512100-3, la un preț unitar de ................................... lei/an/asigurare/persoană asigurată
(suma în litere și cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
............................................... lei (suma în litere și cifre), respectiv la prețul total de
.................................................. lei (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea
adăugată în valoare de ......……….……….......……………… lei (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile în termenul prevăzut în caietul de sarcini.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
.................................. zile (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ..........………........
(zi/lună/an), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea poliței de asigurare această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
Data ........../........../................
....................... (semnătura), în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele ...............................................................................................................
(denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

Formularul 3

DECLARAŢIE
privind neîncadrare în prevederile art. 177 din Legea nr. 99/2016
Subsemnatul, .................................. reprezentant împuternicit al ................................. (denumirea
operatorului economic) în calitate de ofertant /ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător al
ofertantului, la procedura de achiziţie directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca
obiect ......................................................................................................................(denumirea serviciilor),
codul CPV ..........................., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............................................
.................(denumirea entităţii contractante), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii
din procedura de achiziţie publică și sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu
în situaţiile prevăzute la art. 177 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre
următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută la art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale
a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute la art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările si completările
ulterioare, si infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute la art. 10-13 din Legea nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea si sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările si completările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute la art. 181-185 din Legea nr.
78/2000, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism prevăzute la art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută la art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea pălării
banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanţării terorismului,
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută la art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările si completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înţeleg că
entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 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 ................................
Operator economic,
............................................
(semnătura autorizată)

Notă: Se va completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o
asociere, precum şi de către fiecare dintre subcontractanţii declaraţi, sau terţii susţinători, dacă este
cazul.

Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 4

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 178 din Legea nr. 99/2016

Subsemnatul,................................... reprezentant împuternicit al .................................
(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător al
ofertantului, la procedura de achiziţie directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca
obiect ........................................................................................(denumirea
serviciilor), codul CPV
..........................., la data de................(zi/luna/an), organizată de......................
...............................................(denumirea entităţii contractante), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică și sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că:
- mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în
România (sau în țara în care este stabilit ofertantul) până la data solicitată.................
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Data completării ................................

Operator economic,
............................................
(semnătura autorizată)

Notă: Se va completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere, precum şi de către fiecare dintre
subcontractanţii declaraţi, sau terţii susţinători, dacă este cazul.

Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 5

DECLARAŢIE
privind neîncadrare în prevederile art. 180 din Legea nr. 99/2016
Subsemnatul,..................................... reprezentant împuternicit al .................................
(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător al
ofertantului, la procedura de achiziţie directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca
obiect ..................................................................................................... (denumirea serviciilor), codul
CPV ..........................., la data de ................(zi/luna/an), organizată de........................................................
..................................(denumirea entităţii contractante) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedura de achiziţie publică și sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că
nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 180 din Legea nr. 99/2016, respectiv:
- nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1), din Legea nr. 99/2016 respectiv nu am
încălcat reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite
prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau
prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe
parcursul executării contractului sectorial;
- nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
- nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuţie integritatea și nu există
nicio decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative sau a unei
organizații internaționale în acest sens;
- nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în
cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;
- nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;
- nu am participat la pregătirea documentației de atribuire sau participarea anterioară la pregătirea
procedurii de atribuire nu este de natură să conducă la o distorsionare a concurenţei;
- nu mă aflu în situația de a–mi fi încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce îmi
reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al
unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări să fi dus la încetarea
anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
- nu am furnizat și nu voi furniza declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea
entității contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie;
- mă angajez să prezint informațiile și documentele justificative solicitate de entitatea contractantă
în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi
selecţie;
- nu am îincercat și nu voi încerca să influentez în mod nelegal procesul decizional al entităţii
contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferii avantaje nejustificate în
cadrul procedurii de atribuire;
- nu am furnizat și nu voi furniza din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă
semnificativă asupra deciziilor entităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea mea ca ofertant sau atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru către societatea
noastră.
Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire a contractului
sectorial şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice că în organele de administrare, de
conducere sau de supraveghere ale SC…...........................……………….(denumirea și datele de
identificare ale operatorului economic) nu sunt persoane condamnate printr-o hotărâre definitivă pentru
infracțiunile menționate mai sus.Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de
atribuire a contractului sectorial şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice că în cadrul
..................……............................. (denumirea și datele de identificare ale operatorului economic) nu sunt
persoane condamnate printr-o hotărâre definitivă care să dețină putere de reprezentare, de decizie sau
de control pentru infractiunile menționate mai sus.
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 ................................
Operator economic,
............................................
(semnătura autorizată)
Notă: Se va completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere, precum şi de către fiecare dintre
subcontractanţii declaraţi, sau terţii susţinători, dacă este cazul.

Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 6

DECLARAŢIE
privind neîncadrare în prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016
Către _________________________________________
(denumirea entității contractante și adresa completă)
Nr. invitație de participare________________
Data limită pentru depunerea ofertei______/______/_____,

Subsemnatul.........................................., reprezentant legal al......................................................
............................................................... (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de
fals în acte publice, că nu ne aflăm în situația unui conflict de interese.
Nu ne aflam în situaţia în care să avem drept membrii în cadrul consiliului de
administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau 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 entităţii contractante sau al furnizorului de servicii
de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
Nu ne aflăm în situaţia în care să fi 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 entităţii contractante sau al
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
Nu ne aflam în niciuna din situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, de natură să
determine apariția unui conflict de interese, în sensul art. 72 din Legea nr. 99/2016, cum ar fi
următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:
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 al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători
sau 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 al 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 sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură, sau 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
entității 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 entității contractante sau al
furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg
că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declaraţii.
Persoanele cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sunt: Director General - ing. Ungur CălinDan; Director Financiar - ec. Haș Nadia Ramona; Director Comercial - ing. Crețu Dan; Director Tehnicing. Ciobanca Adrian; Serviciul de Prevenire și Protecție: ing. Cosma Liviu, ing. Pop Eniko; Șef Birou
Juridic - cjr. Ciursaș Adrian; Biroul Juridic - cjr. Chise-Stăniloiu Radu; Șef Birou Achiziții Publice - ing.
Buta Rodica; Biroul Achiziții Publice: ing. Bar Sorin, ec. Ciarnău Claudia, cjr. Roman Flaviu.

Denumire Ofertant/……………….........................................
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .......................................

Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, iar în cazul în care ofertantul declară că intenţionează să
subcontracteze o parte a execuţiei, va fi completată și de către subcontractant/subcontractanți și va fi semnată de reprezentantul legal al
operatorului economic/(al fiecărui asociat/subcontractant), la fel și-n cazul terţilor susţinători.

Formularul 7
INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare………………………........………………………………….
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:…….......………………………………………………………….
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:……………….......…………….....…....…
.......................................(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cont nr. …………………………………………, deschis la Banca ………….………………………

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

Operator economic,
............................................
(semnătura autorizată)

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

Formularul 8

DECLARAŢIE
privind lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani

Subsemnatul(a) ..................................................... reprezentant împuternicit al ..............
………………………………………………………………..(denumirea/numele şi sediul/adresa
ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………………...........
…………………………………………………………(denumirea şi adresa entităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării ................................

Operator economic,
........................................
(semnătura autorizată)

Anexa la Formularul 4
Nr.
Obiectul
Codul
crt. contractului CPV

1

2

Denumirea/
numele
beneficiarului
/ clientului
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Preţul
total al
contractului

3

4

5

Procent Canti- Perioada
îndeplinit tatea
de
de
(U.M.) derulare
prestator
a
(%)
contractului**)
6
7
8

1.
2.
...

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

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

Formularul 9

EXPERIENŢA SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului:
Numărul şi data contractului:
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
Adresa beneficiarului/clientului:
Ţara:
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
 contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)
 contractant asociat
 subcontractant
4. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
5. Natura serviciilor care a fost prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte
relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară: …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

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

Operator economic
……………………….
(semnătura autorizată)

