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Formularul 1 

OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 
FORMULAR DE OFERTA 

Catre.................................................................................................... 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

Domnilor, 
1. Examinand 	documentatia 	de 	atribuire, 	subsemnatii, 	reprezentanti 	ai 	ofertantului 

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si 
(denumirea/numele ofertantului) 	cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prest ăm 

serviciile ............................. (obiectul achiziţiei) pentru suma de 
	

lei, 	- 
(suma în litere si în cjje) 
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de 

	
lei. 

(suma în litere si în cjfre) 
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem prestarea serviciilor 

conform cerin ţelor caietului de sarcini. 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 

zile, respectiv pana la data de  
(durata în litere si în cj%) 	 (ziva/luna/anul) 

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant 
între noi. 

5. Precizam 

Ll depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în 
mod clar alternativa; 

Li nu depunem oferta alternativa. 
(se bjfeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim 
garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o 
puteti primi. 
Data  

in calitate de - 	 legal autorizat sa semnez 
(semnatura) 

oferta pentru si in numele 
(denumirea/numele ofertantului) 



Formularul 2 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI SERVICII 

(denumirea/numele ofertant) 

Nr. 
crt. 

Activitate Unitate de 
măsură  

Cantitate Pret unitar 
lei fara 
TVA 

Pret total, 
lei fara 
TVA 

Servicii de organizare tabara copii 2018  
Servicii organizare tabere copii Seria 1 pers 20  
Servicii transport Seria 1 pers 20  
Total Seria 1  
Servicii organizare tabere copii Seria 2 pers 20  
Servicii transport Seria 2 pers 20  
Total Seria 2  
Total2Ol8  
Servicii de organizare tabara copii 2019  

2 Servicii organizare tabere copii pers 20  
Servicii transport pers 20  
Total 2019  
Servicii de organizare tabara copii 2020  
Servicii organizare tabere copii pers 20  
Servicii transport pers 20  
Total 2020  

Total oferta, lei fara TVA  

Data completării  
Operator economic ............................................................................... 
(stampila,semnatura autorizat ă) 



Formularul 3 
OPERATOR ECONOM lC/ ASOCIAT/ SUBCONTRACTANT 

(denumirea/numele) 

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016 

Subsemnatul(a) ...................................., reprezentant al ..................(denumirea operatorului 
eeonomic/asociat/subcontractant), participant in calitate de ofertant la procedura de achizitia publica 
in vederea ineheierii unui acord-cadru avand ca obiect: Servicii de organizare tabere pentru copii si 
servicii de transport aferente în vederea implement ării proiectului Sansa T - Masuri integrate de 
educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N.Balcescu - 
Tecuci, cod cPv 55243000-5 - Servicii de tabere de copii, CPV 60140000-1 - Transport de pasageri 
ocazional, criteriu de atribuire ,,pretul cel mai scazut, organizata de UAT Municipiul Tecuci, declar 
pe proprie raspundere, cunoscand sanctiunile pentru falsul in declaratii eu privire la conflictul de 
interese, conform articolului 59 din Legea nr. 98/201 6 respectiv: 

DAo NUo 

Am membrii in personalul autoritatii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achizitie care 
actioneaza in numele autoritatii contractante, care sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire 
sau care pot inf1uenta rezultatul acesteia, au in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic 
sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori 
independenta lor in contextul procedurii de atribuire. 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in flecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, imi asum raspunderea exclusiva. 

Data 

ume, prenume) (Functie) 

(Semnatura autorizata si stampila) 

Nota: se solieita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator 



Formularul 4 

Operator economic 

(denumirea/numele) 
Acord de asociere 

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

Conform........................................................................................................................ 
(incadrarea legala) 

Noi, parti semnatare............................................. 

ne asociem pentru a realiza in comun acordul cadru 

(denumire obiect contract) 
Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 
1.......................................................... 
2.......................................................... 

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: 
%........................................... 
%........................................... 

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 
- liderul asociatiei. 	preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in 

folosul partenerilor de asociere. 
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: 

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de 
comun acord. 

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: 
- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere; 
- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana 

la data incetarii asociatiei. 
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a acordului cadru preluate de fiecare asociat pentru executie 
obiectivului supus procedurii de cerere de oferte: 

%........................................... 
%........................................... 

Liderul asociatiei•.......................................... 
Alteclauze• ................................................................................................................... 

Data completarii: 	 LIDERUL ASOCIATIEI, 

ASOCIAT, 



Formularul 5 

Operator economic 

Acord de subcontractare 
nr.......... /............ 

1. Parti contractante: 
Acest acord este încheiat între: 

s .c. 	................................... 	cu 	sediul 	în 	............................................................ 	reprezentata 	prin 
.......................................... , (adresă,tel.,fax) 

Director General şi..........................Director Economic, denumit ă  în cele ce urmeaz ă  contractant general 
şi 
S .0 . ................................................. cu sediul în ............................................................ 

(adresa, tel.,fax) 
reprezentată  prin ............................Director General şi .............................Director Economic, denumit ă  în cele 
ce urmează  subcontractant. 
2. Obiectul acordului: 
Art.1 . ................................... ce fac obiectul prezentului acord sunt...................................de: 

(lucrări,produse, servicii) 

Art.2. Valoarea ............................este conform ofertei prezentate de subcontractant. 
(lucrări,produse,servicii) 

Art.3. Contractantul general va pl ăti subcontractantului urm ătoarele sume: 
- lunar, în termen de ..................(zile) de la primirea de c ătre contractantul generala facturii întocmite de 
subcontractant, contravaloarea ..................................................executate 

(lucrări,produse,servicii) 
în perioada respectivă . 
- plata ..........................................se va face in limita asigur ării finanţării ............................. 

(lucrărilor, produselor, serviciilor) 
.......................................de către beneficiarul ........................................... 

	

(lucrărilor, produselor, serviciilor) 	 (denumire autoritate contractantă) 
Art.4. Durata de execu ţie a ...................................................................este în conformitate Cu 

(lucrărilor, produselor, serviciilor) 
contractul, e şalonată  conform graficului anexa la contract. 
Art.5. Durata garanţiei de bună  execuţie este de ...................luni şi începe de la data semn ării procesului verbal 
încheiat la terminarea ............................................................ 

(lucrărilor, produselor, serviciilor) 
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documenta ţia completă  verificată  cu dispoziţiile 
legale. 
3. Alte dispozigii: 
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ............................................................... 

(lucrărilor, produselor, serviciilor) 
şi neîncadrarea clin vina subcontractantului, în durata de execu ţie angajată  de contractantul general în fa ţa 
beneficiarului, subcontractantul va pl ăti penalităţi de ..........% pe zi întârziere din valoarea 

nerealizată  la termen. 
(lucrărilor, produselor, serviciilor) 

Pentru nerespectarea termenelor de plat ă  prevăzute la art.3. , contractantul general va pl ăti penalităţi de 
% pe zi întârziere la suma datorat ă . 

Art.8. Subcontractantul se angajeaz ă  faţă  de contractant cu acelea şi obligaţii şi responsabilităţi pe care 
contractantul le are fa ţă  de investitor conform contractului.......................................................... 

(denumire contract) 
Art.9. Neînţelegerile dintre p ărţi se vor rezolva pe cale amiabil ă . Dacă  acest lucru nu este posibil, litigiile se vor 
soluţiona pe cale legală . 

Prezentul acord s-a încheiat în dou ă  exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

(contractant) 	 (subcontractant) 



Formularul 6 

Terţ  susţinător financiar .......................... 
(denumirea) 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea financiară  

a ofertantuluilcandidatuluilgrupului de operatori economici 

Cu privire la procedura pentru atribuirea acordului cadru .............................. 
(denumirea contractului), noi ....................... (denumirea terţului susţinător jinanciar), având sediul înregistrat 
la .................. (adresa terţuluisusţinător jinanciar), ne obligăm, îri mod ferm, necondi ţionat şi irevocabil, să  
punem 1a dispozi ţia ................(denumireaofertantului/grupului de operatorieconomici) toate resursele 
financiare necesare pentru îndeplinirea integral ă  şi la termen a tuturor obliga ţiilor asumate de acestalace ştia 
conform ofertei prezentate şi contractului de închiriere ce urmeaz ă  a fi încheiat între ofertant şi autoritatea 
contractantă . 
Acordarea susţinerii financiare nu implică  alte costuri pentru achizitor, cu excep ţia celor care au fost incluse în 
propunerea financiară . 
In acest sens, ne oblig ăm în mod ferm, necondi ţionat şi irevocabil, să  punem la dispoziţia ............................ 
(denumireaofertantului/grupului de operatori economici) suma de ............................................(valoarea 
totală!parţială  din propunerea financiară), necesară  pentru îndeplinirea integral ă,, reglementară  şi la termen a 
contractului de închiriere. 
Noi. ............................................ (denumirea terţului susţinătorjinanciar), declarăm că  înţelegem să  răspundem 
faţă  de autoritatea contractant ă  pentru neexecutarea oric ărei obligaţii asumate de .................................... 
(denumire ofertant/grupul de operatorieconomici), în baza contractului de închiriere şi pentru care 

.........(denumireaofertantului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară  
conform prezentului angajament, renun ţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de 
diviziune sau discuţiune. 
Noi. ..................... (denumirea terţului susţinător jinanciar), declarăm că  înţelegem să  renunţam definitiv şi 
irevocabil la dreptul cle a invoca orice excep ţie de neexecutare, atât fa ţă  de autoritatea contractant ă, cât şi faţă  de 

(denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, par ţială  sau totală, sau la 
executarea cu întârziere sau în mod necorespunz ător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 
Noi. .................................. (denumirea terţului susţinătorjinanciar), declarăm că  înţelegem să  răspundem pentru 
prejudiciile cauzate autorit ăţii contractante ca urmare a nerespect ării obligaţiilor prevăzute în angajament. 
Prezentul reprezintă  angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 1 82 din Legea 
nr.9812016 privind achiziţiile publice, care dă  dreptul autorit ăţii contractante de a solicita, în mod legitim, 
îndeplinirea de către noi a anumitor obliga ţii care decurg din sus ţinerea financiară  acordată  

.........................................(denumireaofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

Data completării, 	 Terţ  susţinător, 
(sernnătură  autorizată) 



Formularul 7 
Terţ  susţinător tehnic şi profesional 

(denumirea) 

Angajament privind susţinerea tehnica si profesional ă  
a ofertantului/candidatuluiigrupului de operatori economici 

Către............................................... 
(denumirea autorităţ ii coniractante şi adresa completă) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea acordului cadru ...................... (denumirea acordului 
cadru), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... 

(adresa terţuiui susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondi ţionat şi irevocabil, 
să  punem la dispozi ţia .............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele 
tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integral ă  şi la termen a tuturor obliga ţiilor asumate de 
acestalace ştia, conform ofertei prezentate şi acordului cadru ce urmeaz ă  a fi încheiat între ofertant şi autoritatea 
contractantă . 

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică  alte costuri pentru achizitor, cu excep ţia 
celor care aufost incluse în propunerea financiar ă . 

In acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să  punem la dispoziţia .......... 
(denumireavofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de 
................................................ .................................................................. necesar ă  pentru îndeplinirea integral ă, 
reglementară  şi la termen a acordului cadru. 

Noi. ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că  înţelegem să  
răspundem, în mod necondiţionat, faţă  de autoritatea contractant ă  pentru neexecutarea oric ărei obligaţii asumate 
de .......................(denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza acordului cadru, şi 
pentru care ................(denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea 
tehnică  şi profesională  conform prezentului angajament, renun ţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la 
invocarea beneficiului de diviziune sau discu ţiune. 

Noi. .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să  
renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excep ţie de neexecutare, atât fa ţă  de autoritatea 
contractantă, cât şi faţă  de ................. (denumire ofertant/grupul deofertanţi), care ar putea conduce la 
neexecutarea, parţială  sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunz ător a obligaţiilor 
asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi. .................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că  
înţelegem să  răspundem pentru prejudiciile cauzate autorit ăţii contractante ca urmare a nerespect ării obligaţiilor 
prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezint ă  angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 182 din Legea 
nr.98/2016, care d ă  dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de c ătre noi a 
anumitor obligaţii care decurg din sus ţinerea tehnic ă  şi profesională  acordată  

.........................................(denumireaofertantuiui/lcandidatului/grupului de operatori economici). 

Data completării, 	 Terţ  susţinător, 
(semnătură  autorizată) 



Formularul 8 

Autoritatea emitentă  

(denumirea) 

- Instrument de garantare 
pentru participare cu ofert ă  la procedura de atribuire a contractului de achizi ţie publică  

Către................................................................................. 
(denumirea autorităjii conivactante ş i adresa comj,ietă) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea acordului cadru .................................................................... (denumirea 
acordului cadru), 
noi. ................................................................. (denumirea băncii/societăJii de asigurare), având sediul 
îuregistrat ........................................(adresa băncii/societăţii de asigurare), 
ne obligăm faţă  de ................................................. (denumirea autorităJii conivactante) să  plătim suma de 

....................... (în litere şi în ce)necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza 
declaraţiei acestuia cu privire la culpa ofertantului ......................................... (denumirea/numele) garantat, în 
cazul existenţei uneia sau mai multora dintre următoarele situaţii: 
a) ofertantul ........................................................... (denumirea/nuniele) şi-a retras oferta în perioada de 
valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilit ă  câştigătoare, ofertantul 
(denumirea/numele) nu a constituit garan ţia de bună  execuţie în termenul prevăzut la art. 39 alin. (3) din 
H.G. 395/2016; 
c) oferta sa fiind stabilită  câştigătoare, ofertantul ............................................................. (denumirea/numele) a 

refuzat s ă  semneze contractul de achizi ţie publică  în perioada de valabilitate a ofertei; 

Prezenta garan ţie este valabilă  până  la data de ................................................................ 

Data completării 

Banca!societatea de asigur ări emitentă, 

(semnătura autorizaiă) 



Formular 9 
Operator economic 

(den umi rea/nu mele) 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR 
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI 

Prin 	această 	declaratie 	subsemnat(ul)/a 	......................................reprezentant 	legal 	al 
..............................., participant la procedura simplificata proprie pentru incheierea unui 

acord-cadru pentruServicii de organizare tabere pentru copii si servicii de transport aferente în vederea 
implementării proiectului Sansa T - Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, 
asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N.Balcescu - Tecuci, declar pe propria raspundere, sub 
sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, c ă  vom respecta si implementa 
serviciilecuprinse în ofert ă  conform reglementarilor stabilite prin legisla ţia adoptată  la nivelul Uniunii 
Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, conven ţiile şi acordurile 
internaţionale în domeniul mediului si protectiei mediului. 
Totodată, declar ca am luat la cuno ştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declara ţii » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunz ătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte 
unităţi dintre cele la care se refera art. 1 75, în vederea producerii unei consecin ţe juridice, pentru sine sau 
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejur ărilor, declaraţia făcuta serve şte pentru producerea acelei 
consecinţe, se pedepse şte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda» 

Data 
Ofertant, 

Numele si prenumele 

(semntur6) 



Formular 10 
Operator economic 

denumirea1nume1e 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR 
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA 

Subsemnatul .......................................................(nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), 
reprezentant al .......................................................................(denumirea ofertantului si datele de 
identificare) declar pe propria raspundere c ă  vom respecta si presta serviciilecuprinse în ofertâ conform 
reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată  la nivelul Uniunii Europene, legisla ţia naţională, prin 
acorduri colective sau prin tratatele, conven ţiile şi acordurile internaţionale în domeniul social si al 
relatiilor de munca. 
De asemenea, declar pe propria raspundere c ă  la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare 
la condiţiile de muncă  şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obliga ţii. 
Totodată, declar ca am luat la cuno ştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declara ţii » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunz ătoare a adevărului, facuta unui organ sau institu ţii de stat ori unei alte 
unităţi dintre cele la care se refera art. 1 75, în vederea producerii unei consecin ţe juridice, pentru sine sau 
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejur ărilor, declara ţia făcuta serve şte pentru producerea acelei 
consecinţe, se pedepse şte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda» 

Data 	 Ofertant, 
Numele si prenumele 

(semnătură) 



Formular 11 
Operator economic 

(denumirea/numele) 
ÎMPUTERNICIRE 

Subscrisa ................................................................................................................................ , cu sediul în 
............................................., telefon ....................., fax ....................., înmatriculat ă  la 

Registrul Comerţului 	sub nr.............. 	cUI 	.................................., reprezentat ă  legal 	prin 
.............., 	în 	calitate 	de 	............................. , 	împuternicim 	prin 	prezenta 	pe 
........................................, domiciliat în ................................................................., identificat 

cuB.I./C.I. seria ................................ nr.......................... CNP ........................................, eliberat de 
, la data de ............................., având funcţia de ................................., s ă  ne reprezinte la procedura 

simplificata proprie, organizat ă  de UAT Municipiul Tecuciîn scopul atribuirii acordului-cadru de Servicii 
de organizare tabere pentru copii si servicii de transport aferente în vederea implement ării proiectului Sansa T 
- Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul 
N.Balcescu - Tecuci 
In îndeplinirea mandatului s ău mandatarul va avea următoarele drepturi: 
1. Să  semneze toate actele şi documentele care emană  de la subscrisa în legătură  cu participarea la 
procedura simplificata proprie 
2. Să  participe în numele subscrisei la procedura şi să  semneze toate documentele rezultate pe parcursul 
şi/sau în urma desfăşurării procedurii simplificate proprii. 
3. Să  răspundă  solicitărilor de clarificare formulate de c ătre comisia de evaluare în timpul desf ăşurării 
proceduriisimplificate proprii. 
4. Să  depună  în numele subscrisei contesta ţiile cu privire la procedura. 
Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat s ă  angajeze răspunderea subscrisei 
cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedura simplificata proprie. 
Notă : Imputernicirea va fi înso ţită  de o copie după  actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de 
identitate, carte de identitate, pa şaport). 

Data 	Denumirea mandantului 
Semnătura  
S.C.  
reprezentată  prin 

Semnătura 



Formular 12 
OPERATOR ECONOMIC 

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 

Subsemnatul 	....................................................., reprezentant 	imputernieit 	al........................ 
(denumirea/numele si sediu/adresa operatorului economie) declar pe propria raspundere, sub 
sanetiunea exeluderii din proceduri si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ea nu ma 
af[u in situatia prevazuta la art. 164 din Legea 98/20 1 6 privind achizitiile publiee, respeetiv nu am fost 
eondamnat prin hotarare def[nitiva a unei instante judecatoresti pentru eomiterea uneia dintre 
urmatoarele infractiuni: 
a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, eu modif[carile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 
legislatiei penale a statului in eare respectivul operator economic a fost condamnat; 
b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si infraetiuni asimilate infraetiunilor de coruptie prevazute de art. 1 0- 1 3 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, eu modif[earile 
si eompletarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care 
respectivul operator economie afost eondamnat; 
e) infractiuni impotriva intereselor f[nanciare ale Uniunii Europene , prevazute de art. 181  - 1 85 din 
Legea nr. 78/2000, cu modifiearile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost eondamnat; 
d)aete de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si 
combaterea terorismului, cu modif[earile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare 
ale legislaf[ei penale a statului in care respeetivul operator economie a fost condamnat; 
e)spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanetionarea 
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a f[nantarii 
terorismului, republieata, cu modif[carile ulterioare, sau f[nantarea terorismului, prevazuta de art. 36 
din Legea nr. 53 5/2004, eu modif[earile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare 
ale legislatiei penale a statului in eare respectivul operator economie a fost condamnat; 
f)traf[eul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modif[earile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile eorespunzatoare ale legislatiei penale a 
statului in care respeetivul operator economic a fost condamnat; 
g)frauda, in sensul articolului 1 din Conven(ia privind protejarea intereselor f[nanciare ale 
Comunitarilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
Subsemnatul declar ea infonnatiile furnizate sunt complete si eoreete in fiecare detaliu sa inteleg ea 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si conf[rmarii declaratiilor orice 
doeumente doveditoare de care dispunem. 
Inteleg ca in cazul in care aceasta deelaratie nu este conforma eu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
Prezenta declaratie este valabila pana la data de ............................ 
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 

Dataeompletarii 

(Nume,prenume)(Functie) 	(Semnatura autorizata si tampi1a) 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontraetantului cat si tertului sustinator 



Formular 13 
OPERATOR ECONOMIC/ASOCIAT/SUBCONTRACTANT 

(denumirea!numele) 

Declaratie privind neincadrarea in prevederile de la art.167 din Legea 98/2016 

Subsemnatul(a) 	......................................reprezentant 	al 
(denumirea operatorului economic /asociat/ subcontractant), participant in calitate de ofertant 

la procedura de achizitie publica in vederea incheierii unui acord-cadru avand ca obiect: Servicii de 
organizare tabere pentru copii si servicii de transport aferente în vederea implement ării proiectului 
Sansa T - Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si 

locuire, in cartierul N.Balcescu - Tecuci, cod cPv 55243000-5 - Servicii de tabere de copii, CPV 
60 1 40000- 1 - Transport de pasageri ocazional, criteriu de atribuire ,,pretul cel mai scazut, organizata 
de UAT Municipiul Tecuci, declar in numele ofertantului, sub sanetiunea falsului in declaratii, ca NU 
ne aflam in niciuna dintre situatiile mentionate in cadrul articolului 167 din Legea 98/2016: 
a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 5 1, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru 
prin oriee mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se constata 
incalearea acestor obligatii; 
se afia in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii; 
a com is o abatere profesionala grava care ii pune in discutie integritatea, iar autoritatea contraetanta 
poate demonstra acest lueru prin orice mijloc de proba adeevat, cum ar fl o decizie a unei instante 
judecatoresti sau a unei autoritati administrative; 
autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera ca 
operatorul economic a incheiat cu alti operatori eeonomici acorduri care vizeaza denaturarea 
concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza; 
se afia intr-o situatie de conf1ict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza, iar aceasta 
situate nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe; 
participarea anterioara a operatorului economic la pregiitirea procedurii de atribuire a condus la o 
distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu poate fl remediata prin alte masuri mai putin severe; 
operatorul economic si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul 
unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de 
concesiune incheiate anterior, iar aeeste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului 
contract, plata de daune- interese sau alte sanctiuni comparabile; 
operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la 
solicitarea autoritatii contraetante in scopul verificarii absentei motivelor de exeludere sau al 
indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, nu a prezentat aeeste informatii sau nu este in masura sa 
prezinte documentele justificative solicitate; 
operatorul economic a incercat sa infiuenteze in mod nelegal procesul decizional al autoritatii 
contractante, sa obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul 
procedurii de atribuire sau a fumizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o infiuenta 
semniflcativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 
respectivului operator economie, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achizitie 
publica!acordului-cadru catre respectivul operator economic. 
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 declaratii lor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Inteleg ca in cazul in eare aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

Data 
(Nume, prenume) (Functie) 

(Semnatura autorizata si stampila) 



Forinular 14 

OPERATORUL ECONOMIC 	Înregistrat la sediul autorit ăţii contractante 
nr. 	data 	ora_____ 

(denumire / sediu) 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Ca urmare a anuntului de participare simplifleat m. 	din 	privind 

apliearea proeedurii simplifîeate propriipentru atribuirea aeordului-cadruServicii de organizare 

tabere pentru copii si servicii de transport aferente în vederea implement ării proiectului Sansa T - 

Masuri integrate de edueatie, formare profesionala, oeupare, asistenta soeiala continua si locuire, in 

cartierul N.Baleeseu - Tecuei, noi 

(denumirea!numele operatorului economic) v ă  transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentul 	 (tipul, seria!num ărul, emitentul) privind garan ţia 

pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită  de dumneavoastră  prin documentaţia de 

atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, con ţinând, în original: 

a) oferta tehnica; 

b) documentele de califîcare. 

c) oferta fînanciara. 

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

Data completării 
	

Cu stimă , 

Operator economic, 

(semnătura autorizată ) 



Formular 15 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situate prevazute la art. 1 65 din Legea 98/201 6 

s.c .............................................. 	(denumirea, numeleoperatoruluieconomic), avand 
careprezentantlegalpe ........................ incalitatedeofertantlaprocedurasimplilicala ptoffie in vederea 
incheierii unui acord-cadru avand ca obiect: Servicii de organizare tabere pentru copii si servicii 
de transport aferente în vederea implement ării proiectului Sansa T - Masuri integrate de educatie, 
formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N.Balcescu - 
Tecuci, cod CPV 55243000-5 - Servicii de tabere de copii, CPV 60140000-1 - Transport de 
pasageri ocazional criteriu de atribuire pretul cel mai scazut, organizata de UAT Municipiul 
Tecuci, declar peproprieraspundere ca: 
NUma incadrez in nici unadin situatiile prevazutede art.165 dinLegeanr.98/2016,respectiv: 

- Mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetulgeneral 
consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa 
avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respeetivul operator 
economic este infiintat; 

Subsemnatuldeclarcainformatiilefumizatesuntcompletesicorecteinfiecaredetaliusi inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor 
orice doeumente doveditoare de caredispunem. 

Intelegcaincazulincareaceastadeelaratienuesteconformaeurealitateasuntpasibilde 	incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul indeelaratii. 

Prin excepţie de la dispozi ţiile art. 1 65 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din 
procedura de atribuire atunci când euantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general 
consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei. 

Data completarii 

(Nuine, prenume)(Functie) 
(Semnatura autorizata si stampila) 

Nota: se solicita atat ofertantului asoeiat, subcontraetantuiui cat si tertului sustinator 


