FORMULARE

CUPRINS

FORMULAR 1: DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.164
FORMULAR 2: DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.165
FORMULAR 3: DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.167
FORMULAR 4 : DECLARATIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE ART.59 si 60
FORMULAR 5 : DECLARATIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI MEDIE ANUALA PE ULTIMII 3 ANI
FORMULAR 6: LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI.............................
FORMULAR 7: SCRISOARE DE INAINTARE…………………............................................................................
FORMULAR8:FORMULAR
DE
PREZENTARE
A
OFERTEI
..................................................................................
FORMULAR 9: PROPUNEREA FINANCIARA............................................................................................

Formular 1: DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.164

OPERATOR ECONOMIC
………………………………… (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.164

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne
aflăm in situaţia prevazută la art.164 din LEGEA 98/2016 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, 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,acte de terorism etc.
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)

Formular 2: DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.165

OPERATOR ECONOMIC
………………………………… (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.165

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne
aflăm in situaţia prevazută la art.165 din LEGEA 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu
prevederile art.166(2) din acelasi act normativ.
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)

Formular 3: DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.167

OPERATOR ECONOMIC
………………………………… (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.167

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne
aflăm in situaţia prevazută la art.167 din LEGEA 98/2016 privind achizitiile publice .
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)

Formular 4: DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU OFERTANTI/CANDIDATI/OFERTANTI
ASOCIATI/SUBCONTRACTANTI

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.59 si 60 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiztii publice.
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
........................................................
( denumirea/numele)

Formular 5: DECLARATIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI MEDIE ANUALA PE ULTIMII
3 ANI

OPERATOR ECONOMIC
………………………………… (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI MEDIE ANUALA PE ULTIMII 3 ANI
1. Denumirea/numele: …………………………………..
2. Codul fiscal: ……………………………………………
3. Adresa sediului central: ……………………………….
4. Telefon: ………………………….
Fax: ………………………………
E-mail: ……………………………
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ……………………………….... (numarul, data
si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ……………………………………… (in conformitate
cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: …………………………(adrese
complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor: …………………………………..
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Cifra de afaceri anuală la 31
decembrie
[RON]
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

Anul

1.
2015
2.
2016
3.
2017
Media anuală

Cifra de afaceri anuală la 31
decembrie
[echivalent €]
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

Data completării ..................
Operator economic,,
.......................................... (semnatura autorizată)

Formular 6: DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII
ÎN ULTIMII 3 ANI

OPERATOR ECONOMIC
………………………………… (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII
ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .....................................................................
(denumirea/numele si 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, banca, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA
TIMIŞOARA, Str. HECTOR Nr. 1
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 ..................

Operator economic,
.......................................... (semnatura autorizată)

Obiectul contractului

Codul CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/Clientului
Adresa

Operator economic,

Preţul total al Procent
Cantitatea
Perioada
Contractului îndeplinit de
de derulare a
furnizor
contractului **)
%
(U.M.)

.......................................... (semnatura autorizată)

Calitatea
furnizorului *)

________
*) 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 contractului.

...

2

1

Nr. Crt

FORMULAR 7: SCRISOARE DE ÎNAINTARE

OFERTANTUL
………………… (denumirea/numele)

Înregistrat la sediul
SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL
TIMIŞOARA
nr. …………… din ………...…

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ,
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMIŞOARA
TIMIŞOARA, Str. HECTOR nr. 1
Ca urmare a invitatie de participare primita din partea aut.contractante ,privind organizarea procedurii pentru
atribuirea contractului de: SERVICII DE PAZA
noi ………………………………………….………………………………… (denumirea/numele ofertantului) vă
trimitem alăturat următoarele:
Documentul ……………………………………. (tipul,seria/numărul,emitentul) privind garanţia pentru
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumnea-voastră prin documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea oferte(daca este cazul)
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de … ( ……..…….………… )
copii:
(a) Oferta;
(b) Documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
1.

Data completării …………
Cu stimă,
……………………………… (denumirea/numele ofertantului)
……………………………… (semnătura autorizată)

L.S.

Formular 8: FORMULAR DE PREZENTARE A OFERTEI

OPERATOR ECONOMIC
………………………………… (denumirea/numele)

FORMULAR DE PREZENTARE A OFERTEI

Catre
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA
TIMIŞOARA, Str. HECTOR Nr. 1
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
............................................. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile in
valoarea minima de....................... lei fara TVA si maxima de ......................... lei fara TVA( in
litere si in cifre )
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
serviciile in graficul de timp stabilit la semnarea contractului , si in conditii specificate in caietul se
sarcini.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
……………..……………………………… (durata in litere si in cifre) zile, respectiv pana la data
de ………………………. (ziua/luna/anul) şi ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un
contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
□ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";
X nu depunem oferta alternativa.
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in 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 …../…./…………………….

………………………….. (semnatura )in calitate de ………………………………. legal
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele …………….…… (denumirea/numele operatorului
economic)

FORMULAR 9: PROPUNEREA FINANCIARA
OFERTANTUL
…………………………… (denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARA

Nr.
Crt

Denumire
serviciu

1

Servicii de paza

CPV

U.M.

Nr ore
min
estimat
ac
cadru

797130005

ore

5350

Nr ore
max
estimat
ac cadru

128400

Pret
unitar

TVA

Valoare cu
TVA

In propunerea financiara se va consemna pretul in lei/ora de paza /paznic (fara TVA) care
va include valoarea tuturor serviciilor oferite in cadrul contractului.
Structura pretului in lei/ora de paza/ paznic (fara TVA) va reflecta costurile reale ocazionate
de prestarea acestor servicii, iar stabilirea acestuia se va face cu respectarea stricta a legislaţiei muncii
în privinţa drepturilor salariale ale agenţilor de pază care vor presta serviciul şi a obligaţiilor
angajatorului faţă de bugetul general consolidat, in vederea asigurarii continuitatii serviciilor de paza
si eliminarii fluctuatiei fortei de munca.
.

Nota*:
- Pretul ofertei trebuie sa contina doar doua zecimale

OFERTANT
………………………………………… (semnătura autorizată)

