
Page 1 of 7 

 

 
 
 

FORMULARE 
 
 
 

Formular 1 Formular de oferta si Anexa 

Formular 2 Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in cursul 
unei perioade ce acoperă cel mult ultimii 3 ani. 

Formular 3 Declarație privind evitarea conflictului de interese 

Formular 4  Listă evenimente 
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FORMULAR 1 
 
       Ofertant 
____________________ 
       (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
Catre ___________________________________________________________ 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
 
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 serviciile de __________________ Lot 
______ pentru un preţ de _________________ lei (suma în litere şi în cifre), fara TVA, 
la care se adaugă___________ lei, reprezentând TVA. 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să 
prestam serviciile în graficul de timp anexat. 

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. 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

Precizăm 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) 

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. 

Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau 
orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 
 
 
Data completării: ………………………… 
 

Operator economic, 
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            _________________  
                        (semnătura autorizată) 

 
Anexa la Formular de oferta 

 
 

CENTRALIZATOR PREȚURI 
  
 
Centralizator preturi pe categorii de cheltuieli 
 
 

Nr. 
Crt 

Denumire 
serviciu 

Unitate
a de 

măsură 

Cantitate Nr. 
pers. 

 

pret 
unitar 
în lei 
fără 
TVA 

pret 
total, în 
lei fără 

TVA 
(col 4 x 
col 5 x 

6) 

TVA 
(lei) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Servicii 
închiriere sală și 
echipamente 

zi 1,5 N/A    

2 Servicii de 
cazare  

nopți 2 125    

3 Servicii  de 
masă (prânz și 
cină) 

Nr mese 4 125    

4 Servicii pauză 
de cafea 

Nr 
pauze 

3 125    

5 Servicii 
decontare 
transport dus-
intors 

Pers. N/A 125    
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FORMULAR 2 
 
OFERTANT           
 
  ................................................. 
           (denumirea/numele) 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTARI DE SERVICII IN CURSUL UNEI PERIOADE CE ACOPERĂ CEL MULT ULTIMII 3 

ANI 
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al 
..................................................................,  
                                             (denumirea/numele si sediul/adresa 
candidatului/ofertantului) 
..........................................................................................................
................................................................................................. 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, 
ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
 
2. Subsemnatul 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. 
 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, 

alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii 

contractante..................................................................... 

......................................................................................    cu privire la 

orice  

                                       (denumirea si adresa autoritatii contractante) 
 aspect tehnic si financiar in    legatura cu activitatea noastra. 
 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de   
...................................................... . 

 (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

Ofertant, 
 

………… ………………. 
(semnatura autorizata ) 

          
 



    
 
 
 

 Operator economic,     
...................... 

(semnatură 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. 

 
 

 

 
Nr. 
crt. 

 
Obiect contract 

 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/ 
clientului 

Adresa 

 
Calitatea 

prestatorul
ui*)  

 
Preţul 
total al 

contractul
ui  

 
Procent 

îndeplinit 
de furnizor 

(%) 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

 1 2 3 4 5 6 8 

 
1 
 

       

 
2 
 

       

 
....
. 
 

       



    OPERATOR ECONOMIC        FORMULAR 3 
          ____________________ 

           (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 

asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului 

în declaraţii, următoarele: 

   a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul 

subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană 

care face parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a 

ofertantului, a terților susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în procesul de 

verificare/evaluare a ofertelor; 

   b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la 

gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare 

a ................................................................................... 

   c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes 

personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să 

afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de 

evaluare;  

   d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 

consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem 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 

........................................................................., implicate în procedura de atribuire;  

   e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am 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 .................................................................. și care sunt implicate în 

procedura de atribuire.  

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă 

vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 

atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 

parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

3. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

........................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 

legătură cu activitatea noastră. 

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



 

 

    OPERATOR ECONOMIC        FORMULAR 4 
          ____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

LISTĂ EVENIMENTE 

Informațiile prezentate în prezentul Formular se regăsesc în CV-ul fiecărui expert 

solicitat prin Caietul de Sarcini, precum și în documentele justificative prezentate. 

Nr. 

crt. 

Nume, prenume 

expert 

Poziție Perioada Denumire 

eveniment 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării: ………………………… 
 

Operator economic, 
            _________________  

                        (semnătura autorizată) 
 


