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Nr./dată înreg. bancă:....../..........................

BANCA

Formular nr. 1 (Model orientativ)

(denumirea/numele băncii)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

C ătre:.......................................................................................................
(denumirea achizitorului)

(adresa completă a achizitorului)

Cu privire la contractul de achiziţie publică înregistrat cu nr............ din data d e .......................şi
(nr. şi data înreg. contractului de achiziţie publică)

intitulat “ ............................................................................................................ ” , încheiat între
(denumirea contractului de achiziţie publică)

.................................................................. . în calitate de contractant, şi
(denumirea/numele contractantului)
........................................................ , în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în
(denumirea achizitorului)

favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de
................................................................................................ . reprezentând.....% din

(suma în cifre şi în litere şi moneda) 
valoarea totală fără T.V.A. a acestui contract, orice sumă cerută de acesta printr-o cerere însoţită de o 
declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea 
prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat.

De asemenea, menţionăm faptul că plata se va efectua în termenul menţionat în cerere 
necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate.

Prezenta garanţie este valabilă până la data d e .............................................
în cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau 
să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine 
acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de B anca..............................................................în z iu a ...........luna ..........an u l.............

(semnătura autorizată)



Formular nr. 2

Acord de asociere 

Nr.........................din................

Prezentul acord de asociere are ca temei legal prevederile art. 53 din Legea privind achiziţiile publice nr. 
98/2016.

1. PĂRŢILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între:
SC ...................................................., cu sediul în .........................................., str................................................
nr................., telefon .....................  fax ............................. , înmatriculata la Registrul Comerţului din
........................................ , sub nr....................... , cod de identificare fiscală................................................ . cont
............................................deschis la.................................................. reprezentată d e ................................... având
funcţia d e ............................................în calitate de asociat -  LIDER ASOCIERE
şi
SC ...................................................., cu sediul în .........................................., str................................................
nr................ , telefon .....................  fax .............................., înmatriculata la Registrul Comerţului din
........................................ , sub nr....................... , cod de identificare fiscală................................................ , cont
............................................deschis la..................................................reprezentată d e ................................... având
funcţia d e ............................................în calitate de ASOCIAT

2. OBIECTUL ACORDULUI
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de...................................................  (denumire
autoritate contractanta) pentru atribuirea contractului/acordului cadru ......................................................
(obiectul contractului /  acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind  
câştigătoare.
2.2 Alte activităti ce se vor realiza în comun:

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecărei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică este:

1 ._______ % S C _________________________________
2. % SC

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se 
va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1 ._______ % S C _________________________________
2. % SC

3. DURATA ACORDULUI
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării 
asocierii ca fiin d  câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. CONDIŢIILE DE ADMINISTRARE ŞI CONDUCERE A ASOCIERII
4.1 Se împuterniceşte SC........................................ , având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită grfn^Pe! 
acord.



4.2 Se împuterniceşte SC........................................ , având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul 
desemnării asocierii ca fiin d  câştigătoare a procedurii de achiziţie.

5. RĂSPUNDERE
5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi 
responsabilităţile decurgând din sau în legătură cu Contractul.

6. ALTE CLAUZE
6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 
acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere.
6.2 Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze 
sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta astfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea 
consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi a Beneficiarului.
6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de execuţie a lucrărilor, cu
prevederile contractului ce se va încheia în tre ................................. (liderul de asociere) şi Beneficiar.

7. SEDIUL ASOCIERII
7.1 Sediul asocierii va fi i n ......................................................(adresa completa, nr. de tel, nr. de fax).

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
8.1 Asocierea încetează prin:

a) hotărârea comună a membrilor asociaţi;
b) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul de asociere;
c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligaţiilor 

asumate de părţi;
d) alte cazuri prevăzute de lege;

9. COMUNICĂRI
9.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fî transmisă la
adresa/adresele....................................................... prevăzute la art................
9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

10. LITIGII
10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fî 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă
Prezentul acord de asociere s-a încheiat a s tăz i................................. î n ............... exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte şi unul pentru autoritatea contractantă.

11. ALTE CLAUZE
In cazul in care asocierea va fi sustinuta de terti, conform prevederilor art. 185 alin. 2 al Legii nr. 98/2006 
modificata prin O.U.G. nr. 107/2017, aceştia vor răspunde in mod solidar urmând regulile răspunderii 
solidare precizate la art. 184 al Legii nr. 98/2016.

Formularul de acord de asociere va conţine minim informaţiile solicitate prin prezentul acord.

LIDER ASOCIAT 
semnătura

ASOCIAT 1 
semnătura



Terţ susţinător tehnic şi/sau profesional
Formular nr. 3

(denumirea)
ANGAJAMENT 

privind susţinerea tehnică - experienţă similară 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

C ătre,..................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Intervenit intre ......................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si
.........................(denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de execuţie
lucrări _____________________________________________  pentru îndeplinirea cerinţei de calificare
privind capacitatea tehnică.

Noi ......................... (denumirea terţului susţinător), în situaţia în care contractantul .................
(denumirea ofertantului) întâmpină dificultăţi de natura tehnică pe parcursul derulării contractului, 
garantăm necondiţionat şi irevocabil, autorităţii contractante, susţinerea necesară pentru îndeplinirea
contractului conform ofertei prezentate şi a obligaţiilor asumate de ......................... (denumirea
ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

N o i,................................................ (denumirea terţului susţinător), vom răspunde faţă de autoritatea
contractantă în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi în derularea contractului. Astfel, ne 
obligam în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară şi la
termen obligaţiile asumate de ______________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce
urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumată prin prezentul 
anagajament.

Noi, ................................................  (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susţinerea
acordată d e ................................................ (denumirea terţului susţinător) pentru îndeplinirea contractului
menţionat mai sus, aşa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom întâmpina dificultăţi 
pe parcursul derulării contractului, şi garantăm materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului 
angajament ferm.

N o i,................................................ (denumirea ofertantului), înţelegem că Autoritatea Contractantă
va urmări orice pretenţie la daune pe care noi am putea să o avem îm potriva__________________
(denumirea terţului susţinător) pentru nerespectarea de către acesta a obligaţiilor asumate prin prezentul 
angajament ferm.

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost 
incluse în propunerea financiară.

Noi, .....................................  (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat privind experienţa similară, ...................pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
.............................. (denumirea contractului) sunt reale.

Totodată, declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţelegem că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi coryfîrKpării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare 
verificării datelor din prezentul angajament. /



Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de 
către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susţinere privind capacitatea tehnica acordat 
.................................................................. (denumirea ofertantului).

D ata ......................

Terţ susţinător,

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 1

1. Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani

Nr.
crt.

Obiect
contract

Cod
CPV

Denumirea/nume
beneficiar

/client
Adresa

Calitatea
executantului*

Preţ 
contract 

sau 
valoarea 
lucrărilor 
executate 
(în cazul 

unui 
contract 
aflat în 

derulare)

Procent
executat

în
perioada

de
referinţă

(%) ’

Perioadă
derulare
contract
**)

1
2

*se precizeaza calitatea in 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 si de finalizare a lucrărilor.



ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr............. / .................

Formular nr. 4

La contractul de achiziţie publica n r ........ / ........... incheiat intre Comuna Je b e l.............. , avand ca obiect:
55.............................................................................................

1. Părţile acordului:
_____________________________ , reprezentată prin
(denumire operator economic, sediu, telefon) 
si
_____________________________ , reprezentata prin
(denumire operator economic, sediu, telefon) 
subcontractant.

2. Obiectul contractului:
Art. 1 .__________  ______ ce fac obiectul prezentului contract sunt____________________ de:

(lucrări,produse,servicii)

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

Art. 3. Contractantul general va plaţi subcontractantului urmatoarele sume:
- lunar, in termen d e ________(zile) de la primirea de către contractantul general a facturii intocmite de
subcontractant, contravaloarea______________________executate in perioada respectiva.

(lucrări,produse,servicii)
- p la ta_______________________________ se va face in limita asiguraţii finantarii________________

(lucrărilor, produselor, serviciilor)
________________________________ de către beneficiarul Comuna Jebel .................

(lucrărilor, produselor, serviciilor)
Art. 4. Durata de execuţie a ________________________________ este in conformitate cu contractul,

(lucrărilor, produselor, serviciilor) 
esalonata conform graficului anexa la contract.
Art. 5. Durata garanţiei de buna execuţie este d e ____ luni si incepe de la data semnării procesului verbal
incheiat la term inarea___________________________ .
Art. 6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completa verificata cu 
dispoziţiile legale.

, în calitate de contractor

, în calitate de

3. A lte dispoziţii:
Art. 7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a _________________________ si neincadrarea

(lucrărilor, produselor, serviciilor)



din vina subcontractantului, in durata de execuţie angajata de contractantul general in fata beneficiarului,
subcontractantul va plaţi penalitati d e ______ %  pe zi intarziere din valoarea_______________________
nerealizata la termen.
(lucrărilor; produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la art.3., contractantul general va plaţii penalitati de 
_____ % pe zi intarziere la suma datorata.
Art. 8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleaşi obligaţii si responsabilitate pe care 
contractantul le are fata de beneficiar conform contractului________________________________ .

(denumire contract)
Art. 9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile 
se vor soluţiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant) (subcontractant)

In cazul in care oferta va fi declarata castigatoare, se va incheia un contract de subcontractare in aceleaşi 
condiţii in care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractanta.

Este interzisa subcontractarea totala a contractului.



FORMULAR DE OFERTĂ
Formular nr. 5

C ătre:..................................................................................................................................

1.Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
..............................................................................................  (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm
................................................................ pentru suma d e .........................  lei (suma în litere şi în cifre) fară
TVA, reprezentând echivalentul a .....................euro (suma în litere şi în cifre), plătibilă în una sau mai
multe tranşe, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare d e ............. (suma în litere şi în cifre).

Se va lua în calcul cursul BNR valabil pentru data de la care a fost publicată anunţul pe SICAP.

2. Subsemnatul / subsem naţii.declarăm că:
a. am examinat conţinutul documentaţiei de atribuire, precum şi toate răspunsurile la solicitările de 
clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor şi îl acceptăm în totalitate, fară nicio rezervă sau 
restricţie;
b. suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada d e _____________ (introduceti
numărul) zile, de la data limită de depunere a ofertelor, respectiv până la data de ____________
(ziua/luna/anul) şi oferta va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată în orice moment înainte 
de expirarea perioadei menţionate.
c. am înţeles şi am acceptat prevederile legislaţiei achiziţiilor publice aplicabile acestei proceduri de 
atribuire, ca şi oricare alte cerinţe referitoare la forma, conţinutul, instrucţiunile, stipulările şi condiţiile 
incluse în anunţ şi documentaţia de atribuire. Anunţul şi documentaţia de atribuire au fost suficiente şi 
adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate 
acestea.
d. dupa ce am examinat cu atentie documentele achiziţiei si avem o intelegere completa asupra acestora 
ne declaram mulţumiţi de calitatea, cantitatea si gradul de detaliere a acestor documente.
e. am inteles ca am avut obligaţia de a identifica si semnaliza Autoritatii Contractante, pe perioada 
pregătirii ofertei orice omisiuni, neconcordante in legătură cu si pentru realizarea lucrărilor
f. suntem de acord si acceptam in totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic si comercial 
asociata documentelor achiziţiei si acceptam responsabilitatea fata de Autoritatea Contractanta in ceea 
ce priveşte aceste documente.
g. am citit, am inteles pe deplin, acceptam si suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanta 
incluşi in Contract ca baza pentru emiterea documentelor constatatoare la recepţia la terminarea lucrărilor 
si la recepţia finala, pentru care se emit documente constatoare in legătură cu si pentru implicarea noastra 
in aceasta procedura.

Subsemnatul,................in calitate de reprezentant al ofertantului (denumirea/numele ofertantului)
in aceasta procedură declar că:
a. nu am făcut şi nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alti operatori economici pentru a 
depune sau nu o oferta cu scopul de a distorsiona competiţia.
b. nu ne aflăm în nici o situatie de conflict de interes, asa cum este acesta descris in Legea 98/2016 si ne 
angajam sa anunţam imediat Autoritatea Contractanta despre apariţia unei astfel de situatii atat pe 
perioada evaluarii ofertelor cat si pe perioada derulării Contractului.
c. înţelegem ca trebuie sa furnizam, in cazul in care Autoritatea Contractanta solicita aceasta, în 
evaluare a ofertelor depuse, fie dupa aplicarea criteriului de atribuire, fie in orice momen/p.



derulării procedurii toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractanta, pentru demonstrarea 
declaraţiilor noastre din DUAE
d. am citit şi înţeles pe deplin Contractul prezentat şi acceptam expres conţinutul contractului şi efectele 
juridice.

Subsemnatul,.................. in calitate de reprezentant al Ofertantului, declar ca noi acceptăm că:
a. Autoritatea Contractanta nu este obligata să continue această procedură de atribuire şi că îşi rezervă 
dreptul de a anula procedura in condiţiile stabilite prin Legea 98/2016.
b. Autoritatea Contractanta nu este obligata să accepte cel mai scăzut preţ oferit si nici oricare dintre 
ofertele primite.
c. In niciun caz Autoritatea Contractanta nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate 
de situaţiile menţionate anterior si garantam ca nu vom tine Autoritatea Contractanta răspunzătoare într- 
o astfel de situaţie.

3. Dacă oferta noastră este acceptată şi vom semna contractul de achiziţie publică, ne angajăm să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire, în procent 
d e .........% din valoarea contractului astfel:

□ prin instrument de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări
□ prin reţineri succesive din facturi 
(se bifează opţiunea corespunzătoare)

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, 
vor constitui un contract angajant între noi.

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

(nume, prenume şi semnătură),
L.S.

în  calitate d e .......................................................legal autorizat să sem nez oferta pentru şi în num ele
................................................................... (denumirea/numele operatorului econom ic)

Notă:

Acest formular se va completa numai de către ofertant /  liderul de asociaţie.



ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

1. Valoarea maximă a contractului de execuţie lucrări__________(% din preţul total ofertat şi
valoare) executata de subcontractant.

2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma: ............................ în cuantum d e : ........

3. Perioada de garanţie de execuţie tehnica__________ luni calendaristice.

4. Perioada medie de remediere a defectelor zile calendaristice.



Operator economic

(denumirea/numele)

Formular nr. 6

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI PRIVIND CONDIŢIILE DE 
MEDIU, SOCIAL ŞI CU PRIVIRE LA RELAŢIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE 

ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsem natul/a................................................. (nume / prenume), reprezentant legal / împuternicit
al................................... (denumirea/numele şi sediu/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la
procedura ................................................  cod CPV ..................................... , organizată de autoritatea
contractantă______________________declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei am ţinut cont
de toate obligaţiile referitoare la obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de 
muncă pentru activităţile ce se vor desfăşură pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări, în 
conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind 
aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului şi ale celorlalte reglementări aplicabile.

Data Operator economic,

(semnătură autorizată si stampila)



Declaraţie cuprinzând — informaţiile considerate confidenţiale 

Operator economic

(denumireI sediu)

Subsem natul______________ , reprezentant legal a l______________________________________
(denumire si date de identificare operator economic) 

declar pe propria răspundere că pentru lucrarea „_________________________________________ ”
(se trece numele procedurii)

Urmatoarele informării cuprinse in propunerea tehnica/propunerea financiara1 sunt confidenţiale:

Formularul 7

Numărul imputernicirii reprezentantului p t semnrea ofertei

Numele şi prenumele semnatarului

Capacitate de semnătură

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului

Ţara de reşedinţă

Adresa

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

Telefon / Fax 

Data

1 Se va opta pentru una, intocmindu-se formulare separate daca atat propunerea financiara cat si cea tehp' 
confidenţiale.



Formularul 9

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul..................................................... , reprezentant legal/împuternicit (se alege varianta

corespunzătoare) al ..........................................(denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că

suntem de acord cu clauzele contractuale propuse de autoritatea contractantă.

Numele şi prenumele semnatarului

Capacitate de semnătură

Data


