FORMULARUL nr. 1
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(art. 164 din Legea 98/2016)
Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
_____________________________________________________________,

al

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am
fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului
în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate
infracţiunilor
de
corupţie
prevăzute
de art.
10-13 din
Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie,
cu modificările şi 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 de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr.
535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu
modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul
operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 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.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1)
din Legea 98/2016.
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 _____________________.
(se precizează data
expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................
Operator economic,

FORMULARUL nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(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 din Legea nr.98/2016 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub
sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin
părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor
care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de
supervizare al ………………………….;
b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este
este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane
care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de
supervizare al ……………………;
c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem,
direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură,
ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi
imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau unul dintre 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 …………
avansate implicate în procedura de atribuire;
e) eu sau unul dintre 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 …………………….. 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,
_________________
(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL nr. 3

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016
Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele
operatorului economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura
de ................................................................................................ pentru
achiziţia
de
..............................................................................................................
..............,la data de ............................., organizată de ………………, declar
pe proprie răspundere că:
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
contribuţiilor la bugetul general consolidat asa cum aceste obligatii sunt
definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016.
2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situaţii prevazute de art. 167
(1) din Legea 98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat,
cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea
acestor obligaţii;
b) se ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere
judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie
integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin
orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti
sau a unei autorităţi administrative;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură
cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod
efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a
condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi
remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) nu ne-am 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, iar
aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata
de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) nu ne facem vinovati de declaraţii false în conţinutul informaţiilor
transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei
motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu
a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele
justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţam în mod nelegal procesul decizional al
autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea
conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat
din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă
asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de
atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator
economic.
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.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în
declaraţii.
Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată )

nr.4

FORMULARUL

Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII SIMILARE ÎN
ULTIMII 3 ANI

Codul
CPV

Denumirea/
nume
beneficiar
/client
Adresa

1
2

Calitatea
prestatorul
ui

Preţul
(fără TVA)

**)

Serviciu
prestat

Perioada derulare
prestare

Nr
.
crt
.

Prestare
receptionata

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
...........................................................
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care insoţesc
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 autorităţii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.
Informaţiile furnizate cu privire la identitatea clienţilor/beneficiarilor şi
valorile livrărilor, sunt strict confidenţiale, ele fiind destinate exclusiv evaluării de
către autoritatea contractantă a experienţei similare a operatorului economic, în
raport cu principalele livrări. Autoritatea contractantă nu este indreptăţită să le
divulge către nicio persoană indiferent de scop şi nici nu poate folosi aceste informaţii
în alte scopuri, sub sancţiunea prevăzută de legislaţia în vigoare.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în
Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului,
făcuta unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care
aceasta îşi desfăsoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia
făcuta 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 ...................................................
*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi
de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociatie); contractant
asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a furnizării.

Formular nr.6
..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
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 mentionată, să prestăm ...................... (denumirea
serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda
ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de
.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica
anexa la formular)
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 _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI -Formular nr.7
.....................................................
(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI
1
2

3
4

5

6

7
8
9
10

Valoarea maximă a lucrărilor executate de
subcontractant (% din preţul total ofertat)
Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub
forma........................
în cuantum de:
Perioada de garanţie de bună execuţie
(luni calendaristice)
Perioada de mobilizare
(numărul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de începere a lucrărilor până la data
începerii execuţiei)
Termenul pentru emiterea ordinului de începere a
lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data
semnării contractului)
Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare
şi la termenul final de execuţie (% din valoarea care
trebuia să fie realizată)
Limita maximă a penalizărilor
(% din preţul total ofertat)
Limita minimă a asigurărilor
(% din preţul total ofertat)
Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)
Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată
lunare (garanţii, avansuri )
.....................................................
(semnătura autorizată)
L.S.

Formular nr.5
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

LISTĂ
CU SUBCONTRACTANŢII
ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant
împuternicit
al
........................................
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.
Nr
crt

Denumire /nume
subcontractant

Datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor

Specializare

Operator economic
(semnătură autorizată)

Partea/părţile din
contract ce urmează a
fi subcontractate

Formular nr.9
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnica si profesională
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către, ..............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea
contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi
profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi
profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la
dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele
tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor
asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce
urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la
dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)
resursele
tehnice
şi/sau
profesionale
de
................................................
..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi
la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că
înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru
neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul
de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................
(denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi
profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la
invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca
înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de
neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire
ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la
executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul
angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),
declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca
urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile
art.182 din Legea nr.98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod
legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi
profesională
acordată
..............................................................
(denumirea
ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).
Data completării,
...........................

Terţ susţinător,
.....................
(semnătură autorizată)

FORMULARUL nr. 8
_______________________
(denumire emitent garanţie)
MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie
publică
Către ………………….
Strada ……… nr. ….., oras , judet……..
Având în vedere procedura de ................................... pentru atribuirea
contractului ___________________________ (denumirea), noi
___________________
(denumirea emitentului), având sediul înregistrat la _____________ (adresa
emitentului), ne obligăm faţă de ………………:
Să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea autorităţii contractante,
în limita a ___% din valoarea estimată a contractului, adică suma de _______ RON (în
litere şi în cifre), respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, şi se prezintă autorităţii
contractante în original, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor
conform art. 36 alin (4) şi 37 alin. (1) din Hotărârea nr. 395/2016
a) ofertantul _____________________ (denumirea/numele), şi-a retras oferta în
perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _____________________
(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada
de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 5 zile de la semnarea
contractului;
c) oferta sa fiind stabilită caştigătoare, ofertantul ___________________
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul în perioada de
valabilitate a ofertei.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________.
Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.
Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de
participare sunt instanţele judecătoreşti din România.
Data completării ............................
Parafată de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______
anul __________
(semnătura şi ştampila organismului care eliberează această garanţie de participare)

Terţ susţinător tehnic
..........................
(denumirea/numele)

Formular nr.10

DECLARAŢIE
PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ
Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de
împuternicit al ................................................................ (denumirea terţului susţinător
tehnic), având sediul înregistrat la .............................................................. (adresa terţului
susţinător tehnic), tel.: ...............................,
fax: ............................,
e-mail: ......................................................,
Cod fiscal .............................,
Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare,
data), obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu
prevederile din statutul propriu)
Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după

caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice
pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare)

2._____________________________________________________
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 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.
*) 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.

persoane
Nr
.
crt
.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai

Obiect
contract

CPV

1

2

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa
3

Calitatea
*)

Preţ total
contract

Procent
îndeplinit
de ofertant
(%)

Perioada de
derulare a
contractului
**)

4

5

6

8

1
2
.....
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Operator economic,
..................................
Nume și prenume
(semnătură autorizată)

