FORMULAR NR. 1
OFERTANTUL: _________________________________
Înregistrat la sediul autorităţii contractante
Consiliul Judeţean Buzău
nr. ............../ ... ….……. …

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către : Consiliul Judeţean Buzău
Adresa de corespondenţă: Bd. Nicolae. Balcescu , nr. 48, Buzău, Judeţul Buzău
Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ……...din ..........., (ziua/luna/anul), prin care suntem
invitaţi
să
prezentăm
oferta
în
scopul
atribuirii
contractului............................................................., (denumirea contractului de achiziţie
publica), noi ................……….......................………….. (denumirea/numele ofertantului) vă
transmitem alăturat coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conţinând, în original:
- oferta;
- documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării
......./………/............
Cu stimă,

Ofertant
....................................
(semnătura autorizată)

FORMULARUL B1
OPERATORUL 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 completarii ........./......……/…………

Candidat/ofertant,
........................……………..
(semnatura autorizata)

FORMULARUL B2
CANDIDATUL/OFERTANTUL............................…………
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1.

Denumirea/numele:

2.

Codul fiscal:

3.

Adresa sediului central:

4.
Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5.

Certificatul de
inmatriculare/inregistrare................................……………………………………...….
(numarul, data şi locul de inmatriculare/inregistrare)

6.

Obiectul de activitate, pe
domenii:..........................................…..……………………….……………
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7.
Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:
.........…..................…………………………
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare /inregistrare)
8.

Principala piata a afacerilor:

9.

Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Anul

Cifra de afaceri anuala la 31
decembrie - (RON)

Cifra de afaceri anuala la 31
decembrie - (echivalent euro)

2013
2014
2015
Media anuala:
10. Cont Trezorerie: RO________TREZ_________________________________

Ofertant,
........................
Reprezentant / Reprezentanţi legali
(semnături)

Formular nr. B3A
OPERATORUL ECONOMIC
……………………………………
(denumirea/numele),

EXPERIENTA SIMILARA CA PRESTATOR*)

1. Denumirea şi obiectul contractului:
- Numărul şi data contractului:
2.
-

Denumirea/numele beneficiarului/Autoritatii Contractante:
Adresa beneficiarului/Autoritatii Contractante:
Numele si prenumele:
Telefon:
Ţara:

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
Contractant unic
Contractant unic (asociat sau lider al asocierii)
Subcontractant
4. Valoarea contractului
Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
(fara T.V.A)

Exprimata în lei (fara
T.V.A)

1.
2.
3.
5. Procentul îndeplinit de Ofertant: ................……….….% din valoarea contractului
6. Durata de prestare a serviciului (luni)**
7. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară cu cea solicitata
prin Invitația de participare,

Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

Ofertant,……....…………………
[semnătura autorizata]

-------------*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract
**) Se va preciza data de începere a contractului [zz/ll/aaaa] şi data de finalizare a contractului
[zz/ll/aaaa]

OFERTANT
________________

FORMULAR B11

DECLARATIE

Subsemnatul(a)................................................[se inserează numele operatorului economicperoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de achiziție directă de
« Servicii de proiectare pentru elaborare Expertiza tehnica (E.T.) si Proiect Tehnic, Detalii
de execuție, Documentații pentru emitere certificat urbanism, autorizație de construire
și avize a lucrării “ Consolidare drum judetean DJ 103P, km 25+350, sat Valea Nehoiului,
oras Nehoiu”», la data de ………….. organizată de Consiliul Judeţean Buzău, cu sediul în
municipiul Buzău, Bd. N Bălcescu, nr 48, judeţul Buzău, declar pe proprie răspundere că nici
noi, nici subcontractantii nostri declarati or terţul nostru susţinător nu avem drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organelor de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi,
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în
relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 1 din OUG nr. 34/2006, cu persoane
ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
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 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 _________________

CANDIDAT/OFERTANT
______________________________
(semnatura autorizata)

Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Terţul susţinător care are drept membri
în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere ori de supervizare şi/sau are acţionari ori
asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se
află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 1, cu persoane ce deţin funcţii
de decizie în cadrul autorităţii contractante, este exclus din procedura de atribuire.

Formular B12
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a) ..................................................................................... [se insereaza
numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la
procedura de achiziție directa de « Servicii de proiectare pentru elaborare Expertiza
tehnica (E.T.) si Proiect Tehnic, Detalii de execuție, Documentații pentru emitere
certificat urbanism, autorizație de construire și avize a lucrării “ Consolidare drum
judetean DJ 103P, km 25+350, sat Valea Nehoiului, oras Nehoiu”», la data de ……………
organizată de Consiliul Judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Bd. N Bălcescu, nr
48, judeţul Buzău, declar pe proprie răspundere că:
a)
sindic;

nu am intrat în faliment ca urmare a unei hotărârii pronunţate de catre un judecător-

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 este stabilit până la data solicitată (ultima zi a lunii
anterioare datei limită de depunere a ofertelor).
c)
în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit corect şi complet obligaţiile contractuale,
neproducând din motive imputabile mie sau nefiind de natură să produc grave prejudicii
beneficiarilor nostri;
d)
nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greseli in materie profesionala;
e)
nu voi prezenta informaţii false si voi prezenta toate informaţiile solicitate în scopul
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
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 orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată )

FORMULAR NR. 3
FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

OPERATOR ECONOMIC
______________________________
Către: Consiliul Judeţean Buzău
1. Examinând documentaţia de atribuire, subscrisa ........................................................, în
calitate de ofertant, ne oferim ca în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia de atribuire ataşată să prestăm serviciile solicitate de Consiliul Judeţean Buzău,
pentru preţul total de ......................... (suma în litere şi cifre) lei, adica ………………..Euro, la care
se adaugă TVA în valoare de ......................... (suma în litere şi cifre) lei. Pretul total este compus
din:
............................................................................................................................
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita câştigătoare, să prestăm serviciile
în conformitate cu prevederile contractuale.
3. Ne angajam sa menţinem această oferta valabilă pentru o durata de 30 de zile, respectiv până
la data de _______________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea si semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm ca nu depunem ofertă alternativă.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.
7. Actele de procedură vor fi comunicate către ofertant de către achizitor la adresa ..............
................................................... (se completează cu adresa ofertantului pentru comunicare).
Data completării:
......................................................................................
Nume, prenume:
......................................................................................
Semnătura:
......................................................................................
în calitate de ................................................................
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
……………………………............................................... (denumire ofertant)

FORMULARUL B 7B
CANDIDATUL/OFERTANTUL............................…………
(denumirea/numele)

PERSONAL CE VA FI ANGAJAT IN PROIECT

Post/Nume

Varsta

Educatie

Experienta
(in cadrul
companiei)

Responsabilitati importante
(proiect/valoare)

...

...

...

…

…

...

Ofertant,
........................
Reprezentant / Reprezentanţi legali
(semnături)

FORMULARUL NR. B7D

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE
Subsemnatul/subsemnata .............................................................................., cu domiciliul
în
..............................................................,
legitimat
cu
CI/BI,
seria:
.............,
nr.:..............., declar că sunt disponibil(ă) pentru a îndeplini în totalitate atribuţiile aferente poziţiei
de ............................................................................ în vederea executării contractului de «
Servicii de proiectare pentru elaborare Expertiza tehnica (E.T.) si Proiect Tehnic, Detalii
de execuție, Documentații pentru emitere certificat urbanism, autorizație de construire
și avize a lucrării “ Consolidare drum judetean DJ 103P, km 25+350, sat Valea Nehoiului,
oras Nehoiu”», pe întrega perioadă de derulare a contractului, pentru ofertantul
.............................. (denumire ofertant).
Menţionez că în acestă perioadă nu am alte obligaţii de muncă care să împiedice îndeplinirea în
condiţii optime a atribuţiilor aferente poziţiei de ...................................... în cadrul proiectului
sus-meţionat.
De asemenea mentionez ca folosirea datelor mele personale de catre alt ofertant decât cel
mentionat mai sus nu este autorizata de catre mine.
Mă angajez să prelungesc în mod corespunzător prezenta declaraţie de disponibilitate în cazul în
care perioada de execuţie a contractului se va prelungi datorită unor motive care nu pot fi prevăzute
la momentul de faţă.
Data completării
…………………
Nume şi prenume,
_________________
(semnătura)
Notă:
Acest formular se va completa de către fiecare din persoanele care nominalizate ca având
responsabilităti importante/experti cheie, si care nu sunt angajati ai ofertantului.

FORMULARUL NR. B7E
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

ANGAJAMENTUL OFERTANTULUI
privind resursele umane

Subsemnatul/subsemnata ……………..................................................…. (numele şi prenumele),
reprezentant împuternicit al .........................………….............................. (denumirea/numele şi
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, că, în cazul indisponibilităţii la
execuţia contractului a unor persoane dintre cele nominalizate la în Formularul nr. B7B, acestea
vor fi înlocuite numai cu persoane care îndeplinesc cerinţele de calificare minimale solicitate pentru
resursele umane respective (pentru poziţia respectivă).

Data completării
…………………

Ofertant,
........................
Reprezentant / Reprezentanţi legali
(semnături)

