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FORMULAR 1

Înregistrat la sediul Achizitorului
nr. _________/___________

ADRESA DE ÎNAINTARE

Către: Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, Bl. N11-12, parter, localitatea Craiova, judetul DOLJ
Ca urmare a anunţului publicitar postat pe site-ul www.fpro.ro / a invitatie nr.
........../.............................., pentru participarea la procedura de atribuire a unui contract de
achizitie servicii lunare de contabilitate, vă transmitem alăturat următoarele documente:
 Oferta tehnica si financiara,
 Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completarile ulterioare,
 Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completarile ulterioare,
 Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ din OUG 34/2006
 Certificatul de înregistrare fiscală – în copie xerox, conform cu originalul
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

(numele)_________________________________________,
în
calitate
de
_____________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
_______________________________________, (denumire operator economic)
(semnătura şi ştampila)_______________________

FORMULAR 2

FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICA SI FINANCIARA
Către: Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, Bl. N11-12, parter, localitatea Craiova, judetul DOLJ

Doamnelor/Domnilor,
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul, reprezentant ai ofertantului
________________________________________________________________________
____________, (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm servicii
lunare de contabilitate, pentru suma de _______________ Lei, la care se adauga taxa pe
valoarea adaugata in valoare de __________ lei (suma in litere si in cifre), descrierea
serviciului....
Preţul ofertat reprezintă valoarea totală a serviciilor mentionate in Documentatia de
atribuire.
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să
prestăm serviciile la termenele stabilite, în baza contractului de furnizare servicii.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă conform Documentatiei pentru
ofertanti.
Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie, această ofertă, împreună
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.

(numele)_________________________________________,
în
calitate
de
_____________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
_______________________________________, (denumire operator economic)
(semnătura şi ştampila)_______________________

FORMULAR 3

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completarile
ulterioare

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
__________________________________________________________________________
____________,
(denumirea/numele)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate de Codul penal, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 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, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin
hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant
în cadrul unei alte oferte.
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.

(numele)_______________________________________,
în
calitate
________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
________________________________________, (denumire operator economic)
(semnătura şi ştampila)________________________

de
numele

FORMULAR 4
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completarile
ulterioare

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
___________________________________________________________________
___________________,
(denumirea/numele)
în calitate de ofertant pentru atribuirea contractului având ca obiect servicii
lunare de contabilitate, organizată de EAT SES SRL structura de economie sociala
infiintata de Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia, declar pe propria
răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse
de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi
nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre
situaţiile prevăzute la lit. a);
c) 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;
d) nu am produs grave prejudicii beneficiarilor contractelor încheiate prin
neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod defectuos a obligaţiilor contractuale, din
motive imputabile subsemnatului;
e) 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;
f) nu prezint informaţii false în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecţie.
g) am capacitatea de a furniza serviciile pentru care depun oferta.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte şi
înţeleg că Achizitorul 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.

(numele)_______________________________________,
în
calitate
de
________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
________________________________________, (denumire operator economic)
(semnătura şi ştampila)________________________

FORMULAR 5
Operator economic
..........................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ din OUG 34/2006

Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tertul
sustinator la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect
…………………………..(denumire procedură), CPV ……………., organizată de EAT SES
SRL structura de economie sociala infiintata de Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia,
declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că: NU mă
încadrez în nici una din situaţiile prevăzute la articolul 69¹ din OUG 34/2006, cu toate
modificările şi completările ulterioare, respectiv:
- nu am drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere ori de
supervizare şi/sau nu am 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, lit. a) din OUG 34/2006, cu persoane ce deţin
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
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.
Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum
răspunderea exclusivă.

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

