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Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa 

operatorului economic) 

 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm 

in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa 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, 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 achizitie directa nu particip în două sau mai multe 

asocieri de operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta 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. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                                                               (se precizează data expirării 

perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 

 

    Data completării ...................... 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 
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Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului 

economic-persoana juridică], în calitate de ofertant pentru achizitia de 

........................................................................... [se inserează, denumirea seviciului şi codul CPV], 

la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează 

numele autorităţii contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotaririi 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 sint stabilit până la data 

solicitată. 

c^1) in ultimi 2 ani nu am fost in situatia de a nu-mi indeplini sau de a-mi indeplini in mod  

defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care sa produca sau sa 

fie de natura sa produca grave prejudicii beneficiarului. 

c) nu am fost condamnat, în ultimii trei 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. 

d) Nu prezint informatii false sau  nu am fost in situatia de a nu prezenta informatiile 

solicitatea de autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de 

calificare si selectie. 

 

 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 ) 
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Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

                                

 

CERTIFICAT 

de participare la licitaţie cu ofertă independenta 

 

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

............................., întreprindere/asociere care va participa la achiziţia directa organizată de 

Judetul Covasna (prin Consiliul judetean Covasna), 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 achizitia directa 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 oricare persoană fizică sau 

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

cadrul aceleiaşi achizitii directe 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 achizitie sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu 

au legătură cu obiectul respectivei achizitii; 

    7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri 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. 

Data:  ............... 

 

Operator economic, 

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

Reprezentant/Reprezentanţi legali 

(semnături) 
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Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

DECLARATIE  
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 

34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

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

economic), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant la achizitia directa  

.......................…………………………………… (se menţionează achizitia directa), la data de 

.............. (zi/lună/an), organizată de ..............................................……… (denumirea autorităţii 

contractante), declar pe proprie răspundere că: 

 

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

sau de supervizare  

              si/sau  

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

gradul al patrulea inclusiv  

sau 

- nu ma aflu 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 ................... 

(denumire autoritate contractanta),. 

 

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul Autorității Contractante, în ceea ce privește 

organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: Tamás Sándor, 

Ambrus József, Bagoly Miklós-Levente, Bedő Zoltán, Benedek Erika, Bodó Lajos, Calinic 

Sabin, Cziprián-Kovács Loránd, Dezső Csongor-Attila, Dimény György, Fülöp Csaba, 

Gáj Nándor, Goga Octavian, Grüman Róbert-Csongor, Henning László-János, Keresztély 

Irma, Klárik Attila, Kulcsár-Terza József-György, Moroianu Ioan, Nagy Iosif, Nagy 

Zoltán, Opra-Beni Béla, Orbán Miklós, Pethő István, Radu Iosif, Szakács Zoltán, Szőcs 

(Tusa) Gabriella-Timea, Tatár Márta-Éva, Tompa György, Tóth Zoltán, Váncza Tibor-

István, Kovács Ödön, Varga Zoltan, Csog Éva, Domokos Réka, Barcsa Árpád, Kányádi 

Beáta-Katalin, Orosz Andrea, Veres János, Kozma Karolina Rozália, Simon Erzsébet, 

Incze Gyula, Bagossy Csaba, Szabó Ágoston, Antal Enikő, Plugor Tamás-Tibor, Szász 

Levente, Szabó Ferenc. 
 

 

    Data completarii ...................... 

 

Operator economic, 

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

  (semnătura autorizată) 
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Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

       INFORMAŢII GENERALE 

 

1. Denumirea/numele: ………………….……………………………………………. 

2. Codul fiscal: ………………….……………………………………………. 

3. Adresa sediului central: ………………………………………………………. 

4. Telefon: ………………………………………………………………. 

Fax: …………………………………………………………….. 

Telex: …………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………. 

Cod poștal: ................................................................................. 

Contul deschis la Trezorerie: .................................................................................. 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare 

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

           (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: 

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

          (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 

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

                  (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

8. Principala piaţă a afacerilor: 

…………………………………………………………………………. 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                               Cifra de afaceri anuală                  Cifra de afaceri     anuală 

Anul                                         la 31 decembrie                                    la 31 decembrie 

                                                     ( lei)                                              (echivalent euro) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. 2012 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. 2013 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. 2014 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Media anuală: 

                                                                                                            Operator economic, 

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

                                                                                                          (semnătura autorizată) 
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  Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către .................................................................................................... 
                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

    Domnilor, 

    1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

______________________________              (denumirea/numele ofertantului), ne oferim că, în 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam 

_________________(denumirea serviciului) pentru suma de________________________                          

(suma în litere şi în cifre) (moneda ofertei) la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare 

de ___________________                                                                                                                        

(suma în litere şi în cifre) 

    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem 

prestarea serviciilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm 

prestarea serviciilor în ________  (perioada în litere şi în cifre) luni calendaristice.                   

    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de _______ zile, respectiv 

până la data de __________ (durata în litere şi în cifre)                                                                                                

(ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie directa aceasta ofertă, împreuna cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

    5. Precizăm că: 

    |_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar "alternativă"; 

    |_|  nu depunem oferta alternativă. 

(se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

    6. 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 invitatia de participare. 

    7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă 

pe care o puteţi primi. 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez                        

(semnătura) oferta pentru şi în numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele operator economic) 
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Operator Economic 

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

   (denumirea) 

 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 pentru Servicii de găzduire a paginii web 

 
Anexă la ofertă 

 

 

Locația Valoare (lei fără TVA) 

Server VPS, 4GB memorie, spațiu alocat 65GB /lună 

cPanel /lună 

Administrare și întreținere server /lună 

Total (lei fără TVA)/lună  

 

Data completării 

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

Operator economic, 

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

(semnătura autorizată și ștampila) 
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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 invitatiei de participare nr. ______ din ______________, privind achizitia 

directa _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie 

directa), noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului 

economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând un exemplar in original: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

 

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

 

 

Data completării ___________                                                          

    

 

 Cu stimă, 

Operator economic, 

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

 (semnătura autorizată ) 

 

 


