FORMULAR NR. 1

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Ca urmare a anunţului de participare nr.__________din___________, prin care suntem
invitaţi
să
prezentăm
ofertă
în
scopul
atribuirii
contractului
________________________________________________________________
(denumirea contractului de achiziţie publică)
Noi, _____________________________________, vă transmitem alăturat
(denumirea/numele ofertantului)
următoarele:
1. Documentul ________________________________ privind garanţia pentru participare,
în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea
şi prezentarea ofertelor.
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, oferta şi documentele care însoţesc
oferta, în original, precum şi un exemplar din propunerea tehnică şi financiară.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data,____________________________
Cu stimă,
OFERTANT,
__________________________
(semnătura autorizată)
L.S.
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FORMULAR NR. 2

Operator economic
..........................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................. (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia
prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru
participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de
bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

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

Operator economic,
................................
(semnatura autorizata)
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OFERTANT
_______________________
(denumirea/numele)

FORMULAR NR.3

INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:……………………………………………....
2. Codul fiscal:……………………………………………………...
3. Adresa sediului central:……………………………………….....
4. Telefon:…………………………………………………………..
Fax:…………………….
E-mail:………………….
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare
_________________________________________________________
(numărul, data si locul de înmatriculare/înregistrare)
6.
Obiectul
de
activitate,
pe
__________________________________________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7.
Birourile
filialelor/sucursalelor
locale,
dacă
este
___________________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani:

OFERTANT
_____________________________
(semnătura autorizata)
L.S.
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domenii:
cazul:

FORMULAR 4

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

INF0RMAŢII
PRIVIND PLANUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC
LOCAL DE CĂLĂTORI

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), ataşez planul de asigurare a calităţii
serviciilor publice de transport local de călători:
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.

Operator economic
…………………………..
(semnatura autorizata)

4

FORMULAR NR. 5
cu anexele 1 si 2

OPERATOR ECONOMIC
……………………………

DECLARAŢIE PRIVIND DOTĂRILE SPECIFICE, UTILAJELE, INSTALAŢIILE,
ECHIPAMENTELE TEHNICE, MIJLOACELE DE TRANSPORT PUBLIC, MIJLOACE
DE SUPRAVEGHERE A DESFĂŞURĂRII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC ŞI
ALTE MIJLOACE FIXE PE CARE OFERTANTUL SE ANGAJEAZĂ SĂ LE UTILIZEZE
PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al….................................................., declar pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelele de mai jos sunt reale.
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, 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…....................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
financiar în legatură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………..
(se precizează data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată )
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Anexa nr. 1 la formularul nr. 5
MIJLOACELE DE TRANSPORT DIN DOTAREA OFERTANTULUI,
DISPONIBILE PENTRU A FI FOLOSITE IN CONTRACTUL DE CONCESIUNE
Nr
crt

Tipul
(autobuz
microbuz)
/ marca

1.
.
.
20

...
...

Vechimea

Norme de
poluare
Euro

Capacitatea
maxima admisa
( locuri)
Pe
In
scaune picioare

Tipul de
proprietate
(proprietate
/lising)

Dotari
(incalzire, aer
conditionat,
facilitati pentru
persoane cu
handicap, etc.)

Este obligatorie atasarea pentru fiecare mijloc de transport de copii ale certificatului de
inmatriculare, cartii de identitate, copiei conforme a licentei de transport si contractului de
leasing (daca este cazul)
ALTE DOTARI SPECIFICE FOLOSITE IN CONTRACTUL DE CONCESIUNE
Nr.
crt.

Dotarea

1.

Teren
pentru
amenajare garaj
Atelier de reparaţii
autorizat2
Atelier
pentru
întreţinere
Spălătorii
Dispecerat si dotări
speciale
pentru
urmărirea
si
coordonarea în trafic
Vehicule de intervenţie
operativă
Altele

2.
3.
4.
5.

6.
.
.
.

1

Modul in care se
asigura1
Proprietate/închiriere/
concesiune, contract de
servicii, etc.

Descriere
( amplasament, suprafaţa, amenajare,
dotări, etc.)

se vor ataşa documente doveditoare
se va prezenta si autorizaţia tehnica eliberata de autoritatea competentă

2

Operator economic,
………… ……………….
(semnătura autorizată )
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Anexa nr. 2 la formularul nr.
5
LISTA
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

Nr.crt.

Denumire utilaj/echipament/instalaţie

U.M.

Forma de d

Cantitate
Proprietate

1.
2.

Operator economic,
…….........……………….
(semnatura autorizată )
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FORMULAR NR. 6
OPERATOR ECONOMIC
……………………………

DECLARAŢIE PRIVIND ASIGURAREA CU PERSONAL CE POATE FI MOBILIZAT
PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit
al
....................................................................................................................................................................
., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate
în tabelul de mai jos sunt reale.
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, 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 Primăriei Oraşului Târgu Lăpuş cu privire
la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ................

Anul 1
Personal angajat
Din care personal
conducere

Anul2

de

Data completării ......................
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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Anul 3

FORMULAR NR. 7

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII SIMILARE (TRANSPORT PUBLIC) ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant
împuternicit
al
...............................................................................................................................................................
......, (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) 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
înteleg 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, banca, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Primariei oraşului Târgu
Lăpuş (denumirea si adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legătură cu activitatea noastră.
Prezenta
declaraţie
este
………………………………………………...

valabilă

până

la

data

de

(se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei)

Data completării ......................
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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Nr.
Crt.

Obiectul contractului

0

1

Codul
CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresa

Calitatea
prestator *)

Preţul total al
contractului

2

3

4

1

2

.....

Anexă Formular C2
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
*) 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 data de începere şi de finalizare a prestării.
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Formular 8
FORMULAR DE OFERTĂ
Către Orasul Targu Lapus
Stimaţi reprezentanţi ai Autorităţii Contractante,
Examinând
documentaţia
de
atribuire,
subsemnaţii,
reprezentanţi
ai
ofertantului
________________(denumirea/numele), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, să executam „Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de
transport public local de călători prin curse regulate în oraşul Târgu Lăpuş”, pentru suma de
_________ [suma in lei in litere si in cifre] la care se adaugă taxa pe valoare adaugată în valoare de
________ [suma in litere si in cifre].
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem executarea contractului
cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu
graficul de execuţie anexat, în ___ zile (perioada în litere şi cifre).
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ___ zile, (durata în litere şi cifre),
respectiv până la data de _______ (ziua/ luna/ anul), 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.
Am înţeles şi consimţim ca, 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.
Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi
primi.

_____________, (numele şi semnătura), în calitate de ____________, legal autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele ___________ (denumirea/ numele operatorului economic)
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Formular 9
DECLARAŢIE
privind informatii despre subcontractanti

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 înteleg 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 Primariei Oraşului Târgu Lăpuş cu privire la orice aspect
tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________ (se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei)

Denumire subcontractant

Partea/ părtile din contract
care urmează a fi
subcontractate

1.
2.
3.
4.
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Acord subcontractor cu specimen de
semnatura

13
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