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Formular A 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către, 

Comuna Ladesti, judeţu l Valcea,sat Ladesti, strada Principala Ladesti, nr. 56, 
tel:0250764524, fax:0250764524, Cod fiscal 2541487 cod poştal 247290 
E-mail:pladesti@yahoo.com 

Ca urmare a Anunţului de participare nr / , privind procedura 
simplificata proprie pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Furnizare pachet alimentar 
conform OUG 105/2022, pentru elevii Liceului Teoretic Virgil Ierunca, comuna Ladesti, judeţul 
Vâlcea" 

Cod CPV: „55524000-9 Servicii de catering pentru şcoli", 
noi 

(denumirea/numele ofertantului, adresa completă), vă transmitem prin ,oferta 

noastră nr / şi documentele care însoţesc oferta. 

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

Cu stimă, 

Operator economic, 

(semnătura/ştampilă autorizată) 

Formular B 

mailto:pladesti@yahoo.com


CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ 

Nr / 

1. Denumirea completă a 
ofertantului 

(in situaţia în care oferta 
depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi, precum şi liderul 
de asociere) 

2. Sediul ofertantului (adresa 
completă) 

telefon 
fax , email: 

3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic 
de înregistrare) CUI: ;J / / 

4. Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către Autoritatea 
contractantă 

5. Garanţia de participare la procedură a fost constituită în favoarea Autorităţii contractante, în 
data de , astfel: 
-instrument de garantare nr emis de 

sau 
ordin de plată nr. din emis de 

Banca 
6. Persoana împuternicită să reprezinte societatea la procedură: 

7. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru 
legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea 
participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor 
furnizate/făcute în cadrul procedurii. 
8. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, 
aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea. 
9. Cererea a fost înregistrată la primăria comunei Ladesti sub nr din data de 

ora 

(Nume, prenume) 
(Funcţie) 

(Semnătura autorizată) 



Formular C 
ÎMPUTERNICIRE 

Subscrisa , cu 
sediul în 

,mmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr , CUI , atribut fiscal , reprezentată 
legal prin , în calitate 

, împuternicim prin prezenta 
Pe , 
domiciliat în 

,identifcat cu B.I./C.I. seria , nr , CNP 
, eliberat de , la data 

de , având funcţia de 
, să ne reprezinte la procedura de atribuire a contractului cu 

numele , 
orgamz 

ată de COMUNA LADESTI, în scopul atribuirii contractului de „ Furnizare pachet alimentar 
conform OUG 105/2022, pentru elevii Liceului Teoretic Virgil Ierunca, comuna Ladesti, judeţul 
Vâlcea" 

în îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea 
la procedură. 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Notă: împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 

Data 

Denumirea mandantului 

S.C 

reprezentată legal prin 

(Nume, prenume) 

Formularul nr. 1 



OPERATOR ECONOMIC 
(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către, 
Comuna Ladesti, jude ţu l Vâlcea, sat Ladesti, strada Principala Ladesti, nr.56, 
tel:0250764524, fax:0250764524, Cod fiscal 2541487 cod poştal 247290, 
e-mail:pladesti@yahoo.com 

Domnilor, 
1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, 

subsemnaţii reprezentanţi 
ai operatorului economic ,(denumirea/numele 
operatorului economic) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia mai sus menţionată, sa prestam „ Furnizare pachet alimentar conform OUG 
105/2022, pentru elevii Liceului Teoretic Virgil Ierunca, comuna Ladesti, judeţul Vâlcea" 

Cod CPV: „55524000-9 Servicii de catering pentru şcoli", pentru suma de 
* lei (suma totală în litere şi în 
cifre), la care se adaugă TVA în valoare de lei (suma în litere şi 
în cifre). 

Valoarea defalcată a costurilor, per porţie, pe următoarele categorii: 

a) valoare materie primă = lei/porţie (fără TVA); 

b) valoare aferentă preparării hranei = lei/porţie (fără TVA); 

c) valoare aferentă distribuţiei şi a altor cheltuieli = lei/porţie (fără TVA); 

TOTAL VALOARE / PORŢIE = lei/porţie (fără TVA). 

Nr. total de porţii =,25J)18 X Valoarea totală / porţie de la rândul anterior reprezintă 
valoarea ofertată fără TVA *. 

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă 90 de zile calendaristice, şi ea va 
rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

3. Alături de oferta de bază: 
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de 
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
|_| nu depunem ofertă alternativă.(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

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

5. înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 

Data / / 

(Nume, prenume, semnătura), 
L.S. 

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

mailto:pladesti@yahoo.com


Formularul nr. 2 
OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 - 60 din Legea 98/2016 

1. Subsemnatul/a , în calitate de 
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la procedura de atribuire organizată de 
COMUNA LADESTI, în scopul atribuirii contractului de„ Furnizare pachet alimentar conform 
OUG 105/2022, pentru elevii Liceului Teoretic Virgil Ierunca, comuna Ladesti, judeţul 
Vâlcea", în temeiul art. 60 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea 
falsului în declaraţii, următoarele: 

2. Nu mă aflu in situaţii generatoare sau potenţial generatoare de conflict de interese, astfel cum sunt 
prevăzute la art. 59 si art. 60 lit. a) - e) din Legea 98/2016, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în 
cadrul Comunei Ladesti: 

Nr. ort. Numele si Prenumele Funcţia 

1. lordache Nicolae Primar 

2. Bajan Cristian Viceprimar 

3. Enuta Ion Secretar general comuna 

4. Cumpanasu Elena Contabil 

5. Stanciu Melania Resp. achiziţii publice 

6. Andronache llie Consilier local 

7. Bunescu Valeriu Consilier local 

8. Cismaru Constantin Consilier local 

9. Dragnea Sabin Consilier local 

10. Florescu Dumitru Consilier local 

11. Constantinescu Maria-Luminita Consilier local 

12. S tanciu Gheorghe Consilier local 

13. Staneci Florin Consilier local 

14. 1 "anasoiu Claudiu Consilier local 

15. Zamfir Gabriel Consilier local 

16. Bodilca Măria Loredana Viza CFP 

3. 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. 

4. 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. 

5. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autorităţii Contractate cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Data completării: 
Operator economic, 

(semnătura autorizata) 

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusa de o asociere, 
terţi susţinători precum şi de către fiecare dintre subcontractorii declaraţi, dacă este cazul. 



Formularul nr. 3 
OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 

Subsemnatul, , reprezentant (împuternicit) al 
, în calitate de 

candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire 
organizată de COMUNA Ladesti, în scopul atribuirii contractului de „ Furnizare pachet alimentar 
conform OUG 105/2022, pentru elevii Liceului Teoretic Virgil Ierunca, comuna Ladesti, 
judeţul Vâlcea", declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură 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 nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv: 
(1) nu s-a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de mine, sau nu am luat 
cunoştinţă în orice alt mod că am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

a) nu am participat la 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 am fost condamnat; 

b) nu am participat la 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 arţ 
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 am fost condamnat; 

c) nu am participat la infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 
18 1 - 185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care am fost condamnat; 

d) nu am participat la 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 am fost condamnat; 

e) nu am participat la 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 am fost condamnat; 

f) nu am participat la 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 am fost condamnat; 

g) nu am participat la acţiuni de fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea 
intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
(2) De asemenea, declar ca nu exista persoana condamnată printr-o hotărâre definitiva care sa fie 
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic sau 
care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

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 completării 

Operator economic, 

(semnătura/stampilă autorizată) 



Formularul nr. 4 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 

Subsemnatul, reprezentant entant împuternicit 
(denumirea operatorului al 

economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert susţinător al candidatului/ofertantului, la 

procedura proprie organizată de COMUNA LADESTI, în scopul atribuirii contractului de „ Furnizare 

pachet alimentar conform OUG 105/2022, pentru elevii Liceului Teoretic Virgil Ierunca, 

comuna Ladesti, judeţul Vâlcea", „Cod CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru şcoli", 

declar pe propria răspundere câ nu mâ aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau 

a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească 

sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care 

respectivul operator economic este înfiinţat. 

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. 

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 completării 

Operator economic 

(semnătura/stampilă autorizată) 



OPERATOR ECONOMIC 
Formularul nr. 5 

Subsemnatul, 
al 

reprezentant :ant împuternicit 
(denumirea operatorului 

economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sutinâtor al candidatului/ofertantului, la 
procedura proprie organizată de COMUNA LADESTI, în scopul atribuirii contractului de „ Furnizare 
pachet alimentar conform OUG 105/2022, pentru elevii Liceului Teoretic Virgil Ierunca, 
comuna Ladesti, judeţul Vâlcea" „Cod CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru şcoli" 
declar pe propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 
98/2016 privind achiziţiile publice, 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) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii; 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi 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 mă aflu 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 mea anterioară la pregătirea procedurii de atribuire nu a condus la o distorsionare a 
concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

g) nu 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 m-am făcut vinovat 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 am prezentat aceste informaţii sau nu sunt în măsură să prezinte documentele justificative 
solicitate; 

i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin 
informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau 
nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor 
autorităţii contractante privind excluderea mea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către mine. 

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. 

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 completării 

Operator economic, 

(semnătură/ştampilă autorizată) 



Formularul nr. 6 

Operator economic 

(denumirea) 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI PRIVIND CONDIŢIILE DE 
MEDIU, SOCIAL ŞI CU PRIVIRE LA RELAŢIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA 

DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII 

Subsemnatul/a (nume / prenume, 
reprezentant legal / împuternicit al 
(denumirea / numele şi sediu / adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la 
procedura 

cod 
CPV , organizată de autoritatea 
contractantă (numele autorităţii) declar pe propria 
răspundere, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la obligaţiile 
relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor 
desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii, în conformitate cu prevederile Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 
privind protecţia mediului şi ale celorlaltor reglementări aplicabile. 

Data 

Operator economic, 
(semnătura autorizată şi ştampila) 



OPERATOR ECONOMIC Formularul nr. 7 

(denumirea/numele) 

FIŞĂ DE INFORMAŢII GENERALE 

1 DENUMIRE: 

2 Adresa sediului central 

3 Telefon: 

4 Fax: 

5 E-mail: 

6 Cod fiscal: 

7 Nr. înregistrare la Registrul Comerţului 

8 Cont IBAN- Trezorerie 

CD Puncte de lucru locale 
(adrese complete, telefon/telex/fax,) 

10 Obiect de activitate, pe domenii 
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

11 Principala piaţă a afacerilor: 

12 Cifra de afaceri anuală în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului, pe ultimii trei ani: 

la 31 decembrie 

- mii lei fara TVA-

Medie anuală 

Echivalenta leu/euro se face pentru valoarea medie anuala a cursului valutar de referinţă publicată de BNR 
în anul respectiv: 

Operator economic, 

(semnătura/stampilă autorizată) 



OPERATOR ECONOMIC Formularul nr. 8 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN 
ULTIMII 3 ANI 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea/numele si 
sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals 
în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar ca 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 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 si adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Operator economic, 

(semnătura autorizată) 

Nr. Crt. Obiectul 
contractului 

Codul 
CPV 

Denumirea/nume 
le 

beneficiarului/clie 
ntului 

Adresa 

Calitatea 
prestatorului 

*) 

Preţul total al 
contractului 

Procent 
îndeplinit 

de 
prestator 

% 

Cantitatea 
(U.M.) 

Perioad 
a de 

derulare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

Operator economic, 

(semnătura autorizată) 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic 
sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant. 
**)Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a livrării 



Formularul nr. 9 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE 

OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE 
A CONTRACTULUI DE SERVICII 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate 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 
înţeleg că autoritatea 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. 

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

(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 

Operator economic, 

(semnătură autorizată) 

LISTA 
cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 

Nr.crt. Denumire U.M. Cantitate Forma de deţinere 
utilaj/echipament/instalaţie Proprietate în 

chiri 
e 

1. 
2. 

Operator economic 



Operator economic, 

(semnătură autorizată) 

Formularul nr. 10 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT Şl 

AL CADRELOR DE CONDUCERE 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate 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 înţeleg că 
autoritatea 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. 

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 legătură cu 
activitatea noastră. 

Anul 1 Anul2 Anul 3 
Personal 
angajat 
Din care 
personal de 
conducere 

Data completării 

Operator economic, 

(semnătura autorizată) 

Operator economic 



Formularul nr. 11 

(denumirea/numele) 

PROPUNERE TEHNICĂ 

Către, 

(denumirea autorităţii contractante/ adresa completă) 

Fişa tehnică pentru serviciile ofertate 

Nr. 
crt. Denumire servicii Descrierea detaliată a serviciilor/caracteristici tehnice. 

Termen maxim 
de prestare a 

serviciilor 
1 
2 
3 
4 

Descrierea in amănunt a ofertei tehnice propuse. 
Descrierea îndeplinirii altor cerinţe conform caietului de sarcini: 

Data completării: 

Operator economic, 

OPERATOR ECONOMIC 



(semnătură autorizată) 


