
 

 
 

 

 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  BOTOŞANI 

 

Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, cod 717253,  IPOTEŞTI, BOTOŞANI, ROMÂNIA 

Tel.: 0371020346, e-mail: m.ipotesti@gmail.ro, www.eminescuipotesti.ro 

 

 

Nr. _______________ 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE CU OFERTE DE PREŢ 

 

I. Prin prezenta, Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, invită 

operatorii economici să depună oferte pentru lucrări de Reparaţie capitală la 

învelitoarea Casei Părinteşti Mihai Eminescu, imobil situat în satul Ipoteşti, comuna 

Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, coduri CPV: 45261210-9 Lucrări la învelitoarea 

acoperişului, 45343100-4 Lucrări de ignifugare (Rev. 2).. 

II. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. 

III. Durata contractului: 2 luni de la data atribuirii contractului. Oferta Dumneavoastră va fi 

însoţită de următoarele documente: 

1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 – Formular 1; 

2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 – 

Formular 2; 

3. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 – 

Formular 3; 

4. Certificat de participare la procedură cu ofertă independentă – Formular 4; 

5. Fişa de experienţă similară, minim 1 contract de natură şi complexitate(clădire monument 

istoric) asemănătoare cu cel al achiziţiei în cauză. Conform art. 197 lit. b) din legea nr. 

98/2016, se va prezenta lista principalelor servicii relevante, prestate în ultimii 5 ani (procese-

verbale de recepţie, în copie, semnată şi ştampilată „conform cu originalul”). Se va completa 

Formularul 5 pentru contractul prezentat; 

6. Declaraţie pe proprie răspundere privind conflictul de interese. Persoanele care 

aprobă/semnează documentele emise în legătură sau pentru procedura de atribuire: Ala 

Sainenco – Manager, Daniel Tupiluş – Director adjunct, Iuliu Ibănescu – Expert achiziţii 

publice, Nicoleta Popoi – Consilier juridic, Alina Geanina Pîrlog – Economist, Plopeanu 

Gabriela Paraschiva – Referent, Liliana Agafiţei – Economist, Marius Florentin Ştefănachi – 

Restaurator, Munteanu Cotinel – Şef birou. Se va completa Formularul 6; 

7. Certificat de atestare fiscală ANAF din care să rezulte că operatorul economic nu are obligaţii 

fiscale şi alte obligaţii bugetare; 

8. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice din care să rezulte că operatorul 

economic nu are obligaţii privind impozitele şi taxele locale precum şi alte venituri ale 

bugetului local; 
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9. Formularul de ofertă financiară – Formular 7; 

10. Declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte că s-au însuşit şi se vor respecta în 

totalitate cerinţele cuprinse în caietele de sarcini – Formular 8; 

11. Certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (valabil la data depunerii 

ofertei) din care să reiasă existenţa în domeniul de activitate al operatorului economic – copie conform 

cu originalul; 

12. Atestat Ministerul Culturii şi Cultelor pentru persoană atestată pentru execuţia de lucrări pentru 

monumente istorice, conform Legii 422/2001 actualizată şi a normelor de aplicare a acesteia, având în 

vedere că imobilul este monument istoric. Persoana sus-menţionată poate fi angajată cu forme legale 

de către ofertant sau se poate prezenta un precontract încheiat între persoana respectivă şi agentul 

economic; 

13. Minim certificat ISO 9001/2008; 

14. Lucrările de ignifugare vor trebui executate de către o societate autorizată. În cazul în care 

ofertantul nu este autorizat pentru asemenea tip de lucrări, poate prezenta un precontract de sub-

antrepriză, însoţit de autorizaţiile de rigoare; 

15. Proces-verbal de vizitare amplasament (original sau copie semnată şi ştampilată „conform cu 

originalul”) încheiat între reprezentantul agentului economic şi reprezentantul memorialului 

Ipoteşti. Neprezentarea acestui act atrage după sine descalificarea ofertei. 

16. Propunerea tehnică din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor din caietul de sarcini. 

17. Devizul ofertă, pe articole de lucrări, însoţit de centralizatoarele de materiale, manoperă 

şi utilaje. 

IV. Limba de redactare a ofertei: română. 

V. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile. 

VI. Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA. 

VII. Preţul ofertei este ferm în lei. Valoarea estimată a contractului este de 100.880,84 lei 

lei fără TVA, conform capitolelor IV, V şi VI din devizul general. NU se acceptă 

actualizarea preţului contractului. 

VIII. Data, ora limită şi locul pentru depunerea ofertelor: ofertele se vor depune în plic închis 

la secretariatul Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, până 

cel târziu 25 august 2017, ora 16:00. Responsabilitatea respectării datei şi orei limită 

revine în exclusivitate ofertantului. 

IX. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: „cel mai bun raport 

calitate-cost”.Factorii de evaluare sunt preţul – 70% şi calitatea materialului învelitorii – 

30%.Pentru învelitoare se acceptă următoarele materiale: tablă cupru minim 0,5 grosime – 

10 puncte în ponderea factorului de evaluare, tablă lis tip Lindab minim 0,5 grosime – 5 

puncte în factorul de evaluare şi tablă zincată minim 0,5 grosime – 1 punct. Ofertantul 

declarat câştigător, înainte de semnarea contractului, va posta în mod obligatoriu, în 

termen de 24 de ore, oferta sa pe www.e-licitatie.ro. 

http://www.e-licitatie.ro/
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Oferta va fi opisată, semnată şi ştampilată pe fiecare pagină. 

Formularele 1-8, autorizaţia de construire (copie), listele cu cantităţile de lucrări şi 

documentaţia tehnică pot fi găsite pe site-ul www.eminescuipotesti.ro la secţiunea „Achiziţii 

publice”. 

Cu excepţia lucrărilor de ignifugare, NU SE PERMIT SUBCONTRACTĂRI, DUPĂ 

SEMNAREA CONTRACTULUI. 

 Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0371020346 sau e-mail 

m.ipotesti@gmail.com. 

 Persoană de contact: Ştefănachi Marius Florentin. 

 

    Manager,     Director adjunct,  Contabil şef interimar, 

Conf. univ. dr. Ala Sainenco Ing. Daniel Tupiluş  Ec. Alina Geanina Pîrlog 

 

 

Compartiment achiziţii publice, 

Ing. Iuliu Ibănescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.eminescuipotesti.ro/
mailto:m.ipotesti@gmail.com
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 1 

…………………………..   Formular neîncadrare în art. 164 din Legea 98/2016 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

 

 Subsemnatul, ………………. reprezentant împuternicit al ……………. (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ ofertantului, declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu 

am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 

următoarele infracţiuni: 

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 - 18.5 

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 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. 209-217 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; 
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g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţii Europene din 27 noiembrie 1995. 

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 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, …………………………………… (semnătură autorizată) 

Notă: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător. 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 2 

…………………………..   Formular neîncadrare în art. 165 din Legea 98/2016 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

 Subsemnatul(a) …………………………………… (denumirea, numele operatorului economic), în 

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

contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………… 

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ……………… (zi/lună/an), 

organizată de ………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante), declar pe 

propria răspundere că NU mă încadrez în niciuna din situaţiile prevăzute de art. 165 din Legea nr. 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 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, …………………………………… (semnătură autorizată) 

Notă: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător. 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 3 

…………………………..   Formular neîncadrare în art. 167 din Legea 98/2016 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 Subsemnatul(a) …………………………………… (denumirea, numele operatorului economic), în 

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

contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………… 

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ……………… (zi/lună/an), 

organizată de ………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante), declar pe 

propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv: 

a) am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

b) suntem în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 

c) am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; 

d) am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 

legătură cu procedura în cauză; 

e) suntem 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) participarea noastră anterioară la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a 

concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

g) am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi 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) am dat declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea Memorialului Ipoteşti – 

Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 

îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu am prezentat aceste informaţii sau nu sunt în măsură 

să prezint documentele justificative solicitate; 

i) am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al Memorialului Ipoteşti – Centrul 

Naţional de Studii Mihai Eminescu, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea oferi avantaje în 

cadrul procedurii de atribuire sau am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o 

influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea noastră din 

procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru 

societăţii noastre. 
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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 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, …………………………………… (semnătură autorizată) 

Notă: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător. 

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi 

finalizarea procedurii de atribuire, sunt cele menţionate în fişa de date a achiziţiei. 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 4 

………………………….. 

     (denumirea/numele) 

 

CERTIFICAT 

de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ……………., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 

……………………………………, întreprindere/asociere care va participa la procedura 

de achiziţie publică organizată de …………………………………, în calitate de 

autoritate contractantă, cu nr. …………………. din data de ………………………., 

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din 

toate punctele de vedere. 

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ……………………………….., următoarele: 

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în 

care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze 

oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege orice persoană fizică sau juridică, 

alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul 

aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, 

fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 

priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu 

la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura 

lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegerile între concurenţi în ceea ce 

priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 

înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 

consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 

 

Operator economic, 

…………………………………. 

(semnătură autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 5 

………………………….. 

     (denumirea/numele) 

 

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. Valoarea contractului: 

 exprimată în exprimată în 

 moneda în care echivalent euro 

 s-a încheiat 

 contractul 

a) iniţială (la data semnării contractului): _____________ _____________ 

b) finală (la data finalizării contractului): _____________ _____________ 

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare ______________________________________________________ . 

6. Natura şi cantitatea de produse care a fost furnizată în baza contractului, precum şi alte 

aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară: ___________ 

_________________________________________ . 

 

  Candidat/ofertant, 

 ______________________ 

      (semnătura autorizată) 

 

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de 

evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 6 

………………………….. 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 

 

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

asociat/subcontractant/terţ susţinător), la …………………………………….. în 

temeiul art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, declar pe proprie 

răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

 nu am membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau 

de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă 

sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, ce deţin funcţii de decizie în 

cadrul Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu 

prezentaţi în invitaţia de participare. 

 nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 60 din 

Legea nr. 98/2016, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul 

Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu 

prezentaţi în invitaţia de participare. 

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 că 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 autorităţii 

contractante în legătură cu activitatea noastră. 

Operator economic, 

(nume şi funcţie persoană autorizată) 

(semnătură persoană autorizată şi ştampilă) 

 

A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant şi terţ susţinător, dacă 

este cazul. 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 7 

………………………….. 

     (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către, ……………………………………………. 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Domnilor, 

Examinând invitaţia de participare, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

______________________________ (denumirea ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile şi cerinţele cuprinse în invitaţia de participare şi caietul de sarcini, să furnizăm 

produsul/produsele/serviciile solicitate pentru suma de ___________________________ (suma în 

litere şi în cifre, moneda ofertei) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 

_____________ (suma în litere şi în cifre, moneda). 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ____________________ zile, 

respectiv până la data de __________________________, 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 separate, 

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 că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care 

o puteţi primi. 

Data _________/_________/__________________ 

 

_________________________, în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele _______________________________ (denumire operator economic) 

Ofertant, 

Semnătură autorizată 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 8 

………………………….. 

     (denumirea/numele) 

 

Declaraţie privind conformitatea cu specificaţiile caietului de sarcini 

 

Subsemnatul ………………………………….. (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al 

………………………………………………. (denumirea/ numele/ sediul/ adresa candidatului/ 

ofertantului), declar că produsele/serviciile ce urmează să le furnizăm/prestăm vor respecta întrutotul 

caietul de sarcini. 

 

Prin prezenta luăm la cunoştinţă că orice deviere a ofertei noastre de la specificaţiile tehnice, 

indiferent de motive, nu trebuie acceptată de către autoritatea contractantă. 

 

Data completării: 

 

Operator economic, 

……………………………………………. 

(semnătura autorizată) 

 

 

 



 

 

OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 1 

…………………………..   Formular neîncadrare în art. 164 din Legea 98/2016 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

 

 Subsemnatul, ………………. reprezentant împuternicit al ……………. (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ ofertantului, declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu 

am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 

următoarele infracţiuni: 

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 - 18.5 

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 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. 209-217 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 

Comunităţii Europene din 27 noiembrie 1995. 



 2 

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 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, …………………………………… (semnătură autorizată) 

Notă: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător. 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 2 

…………………………..   Formular neîncadrare în art. 165 din Legea 98/2016 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

 Subsemnatul(a) …………………………………… (denumirea, numele operatorului economic), în 

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

contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………… 

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ……………… (zi/lună/an), 

organizată de ………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante), declar pe 

propria răspundere că NU mă încadrez în niciuna din situaţiile prevăzute de art. 165 din Legea nr. 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 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, …………………………………… (semnătură autorizată) 

Notă: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător. 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 3 

…………………………..   Formular neîncadrare în art. 167 din Legea 98/2016 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 Subsemnatul(a) …………………………………… (denumirea, numele operatorului economic), în 

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

contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………… 

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ……………… (zi/lună/an), 

organizată de ………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante), declar pe 

propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv: 

a) am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

b) suntem în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 

c) am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; 

d) am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 

legătură cu procedura în cauză; 

e) suntem 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) participarea noastră anterioară la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a 

concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

g) am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi 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) am dat declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea Memorialului Ipoteşti – 

Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 

îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu am prezentat aceste informaţii sau nu sunt în măsură 

să prezint documentele justificative solicitate; 

i) am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al Memorialului Ipoteşti – Centrul 

Naţional de Studii Mihai Eminescu, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea oferi avantaje în 

cadrul procedurii de atribuire sau am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o 

influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea noastră din 

procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru 

societăţii noastre. 
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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 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, …………………………………… (semnătură autorizată) 

Notă: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător. 

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi 

finalizarea procedurii de atribuire, sunt cele menţionate în fişa de date a achiziţiei. 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 4 

………………………….. 

     (denumirea/numele) 

 

CERTIFICAT 

de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ……………., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 

……………………………………, întreprindere/asociere care va participa la procedura 

de achiziţie publică organizată de …………………………………, în calitate de 

autoritate contractantă, cu nr. …………………. din data de ………………………., 

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din 

toate punctele de vedere. 

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ……………………………….., următoarele: 

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în 

care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze 

oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege orice persoană fizică sau juridică, 

alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul 

aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, 

fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 

priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu 

la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura 

lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegerile între concurenţi în ceea ce 

priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 

înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 

consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 

 

Operator economic, 

…………………………………. 

(semnătură autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 5 

………………………….. 

     (denumirea/numele) 

 

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. Valoarea contractului: 

 exprimată în exprimată în 

 moneda în care echivalent euro 

 s-a încheiat 

 contractul 

a) iniţială (la data semnării contractului): _____________ _____________ 

b) finală (la data finalizării contractului): _____________ _____________ 

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare ______________________________________________________ . 

6. Natura şi cantitatea de produse care a fost furnizată în baza contractului, precum şi alte 

aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară: ___________ 

_________________________________________ . 

 

  Candidat/ofertant, 

 ______________________ 

      (semnătura autorizată) 

 

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de 

evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 6 

………………………….. 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 

 

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

asociat/subcontractant/terţ susţinător), la …………………………………….. în 

temeiul art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, declar pe proprie 

răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

 nu am membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau 

de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă 

sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, ce deţin funcţii de decizie în 

cadrul Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu 

prezentaţi în invitaţia de participare. 

 nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 60 din 

Legea nr. 98/2016, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul 

Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu 

prezentaţi în invitaţia de participare. 

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 că 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 autorităţii 

contractante în legătură cu activitatea noastră. 

Operator economic, 

(nume şi funcţie persoană autorizată) 

(semnătură persoană autorizată şi ştampilă) 

 

A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant şi terţ susţinător, dacă 

este cazul. 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 7 

………………………….. 

     (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către, ……………………………………………. 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Domnilor, 

Examinând invitaţia de participare, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

______________________________ (denumirea ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile şi cerinţele cuprinse în invitaţia de participare şi caietul de sarcini, să furnizăm 

produsul/produsele/serviciile solicitate pentru suma de ___________________________ (suma în 

litere şi în cifre, moneda ofertei) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 

_____________ (suma în litere şi în cifre, moneda). 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ____________________ zile, 

respectiv până la data de __________________________, 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 separate, 

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 că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care 

o puteţi primi. 

Data _________/_________/__________________ 

 

_________________________, în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele _______________________________ (denumire operator economic) 

Ofertant, 

Semnătură autorizată 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 8 

………………………….. 

     (denumirea/numele) 

 

Declaraţie privind conformitatea cu specificaţiile caietului de sarcini 

 

Subsemnatul ………………………………….. (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al 

………………………………………………. (denumirea/ numele/ sediul/ adresa candidatului/ 

ofertantului), declar că produsele/serviciile ce urmează să le furnizăm/prestăm vor respecta întrutotul 

caietul de sarcini. 

 

Prin prezenta luăm la cunoştinţă că orice deviere a ofertei noastre de la specificaţiile tehnice, 

indiferent de motive, nu trebuie acceptată de către autoritatea contractantă. 

 

Data completării: 

 

Operator economic, 

……………………………………………. 

(semnătura autorizată) 
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