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       Formular nr. 1 

 

      Operator economic 

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

      (denumirea/numele) 

 

 

                    DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea/numele şi 

sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 

procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în situaţia 

prevăzută la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv 

în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti pentru 

participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/sau spalare de 

bani. 

    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

orice documente doveditoare de care dispun 

 

 

 

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

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

           

                                                                                             (semnatura autorizata) 
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  Formular nr. 2 

        Operator economic 

    _________________________ 

        (denumirea/numele) 

              DECLARAŢIE 

         privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

                Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

 

    Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de 

ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publica având ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului 

sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizată de ...................... 

(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere ca: 

a) nu am intrat in faliment ca urmare a unei hotarari pronuntate 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 până la data solicitată .................;  

    c) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive 

imputabile mie.      

  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 prezint informaţii false si prezint informaţiile solicitate de către autoritatea 

contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţieSubsemnatul 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. 

Data completarii                                                                        Operator economic 

………………………                                                                        ................................ 

                                                                                    (semnătură autorizată) 
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Formularul  3 

Operator economic 

______________ 

(denumirea/numele) 

 

Declaratie pe proprie raspundere  

privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006 

 

 

Subsemnatul(a) ......................................................... (denumirea, numele operatorului 

economic), in calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant la procedura de ....... 

......................................................pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca 

obiect......................................................................................, ............................., declar pe propria 

raspundere ca nu ma incadrez in nici una din situatiile prevazute de art.69^1, respectiv: 

 

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare, 

persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. 

 

- nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea 

inclusiv, sau care sa fie in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit a) din 

OUG 34/2006, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. 

 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, conform 

prevederilor art.69^1 voi fi exclus din procedura de atribuire. 

 

 

Data completarii 

……….............. 

                                                                                                    Operator economic, 

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

                                                                                                   (semnatura autorizata) 
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  Formularul nr.4 

     OFERTANTUL 

__________________ 

    

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

______________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa 

inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara 

optiune de cumparare  (se elimina optiunile neaplicabile) ________________________________, 

                                                                                                       (denumirea produselor) 

pentru suma de ________________________ lei, reprezentand ______________________ euro, 

      (suma in litere si in cifre)                                    (suma in litere si in cifre) 

 

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), 

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _____________________lei. 

                                                            (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam 

produsele in graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de________ 

_________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 

        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, 

impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita 

castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza:  _ 

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 

separat, marcat in mod clar "alternativa"; _ 

    |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 

castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 

documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 

oferta pe care o puteti primi. 

Data _____/_____/____ 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                        (semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 
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Valoare meniu pentru un elev/zi – Masa de pranz (Felul II + Felul III) 

 Cantitate  Valoare RON (fara TVA) 

Felul II – fel de baza 350 gr  

Preparat din carne de pui, vita, porc sau peste 100 – 110 gr  

Garnitura (cartofi, orez, paste fainoase, mamaliga, 

fasole, mazare, linte, spanac, etc 

140 – 150 gr  

Salata (legume crude, muraturi, etc) 50 gr  

Paine 50 gr  

Felul III 50 – 60 gr  

Sandvis/ Desert     50 – 60 gr  

 

TOTAL 

 

400 – 410 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătura autorizată ) 
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OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     

nr._________data___________ora_____ 

 

  

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind 

aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea 

contractului _________________________________________(denumirea contractului de 

achiziţie publică), 

 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) 

vă transmitem alăturat următoarele: 

 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia 

pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de 

atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 

________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________    Cu stimă, 

Operator economic, 

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

         (semnătura autorizată ) 

 

 

 

 


