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1

VOLUMUL 1 

 
SECȚIUNEA 2 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

 
FORMULAR DE OFERTĂ PENTRU UN CONTRACT DE LUCRĂRI 

 

Referință de publicare: ST3 

Nume contract: LUCRARI DE RESTAURARE, CONSOLIDARE, AMENAJARE, BISERICA 
SFINȚII TEODORI 

 
 
 
 

<Locul și data> 
 
 

A: <Nume și adresă Autoritatea Contractantă >. 
 

 
 

Un singur formular semnat trebuie trimis (pentru fiecare lot, dacă licitația este împărțită pe loturi), 
împreună cu numărul de cópii specificat în Instrucțiunile pentru Ofertanți. Formularul trebuie să 
includă o declarație semnată din partea fiecărei entități legale care face oferta folosind formatul anexat. 
Toate datele incluse în acest formular trebuie să se refere doar la entitatea/entitățile legală/e care 
fac oferta. Dacă se trimit cópii, originalele trebuie să fie trimise către Autoritatea Contractantă la 
cerere. Din motive economice și ecologice, vă recomandăm cu tărie să trimiteți documentele tipărite 
(fără folii sau mapă de plastic). De asemenea, vă sugerăm să printați pe ambele părți ale foii oricând 
este posibil. 

Orice alte documente (broșuri, scrisori etc.) trimise împreună cu oferta dvs. nu vor fi luate în 
considerare. Aplicațiile trimise de un consorțiu (fie un grup permanent, legal-constituit sau un grup 
organizat informal pentru o anumită procedură de licitație) trebuie să respecte instrucțiunile aplicabile 
liderului și membrilor consorțiului. 
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1 TRIMIS DE 
 

 Nume ofertant/ofertanți Naționalitatea1 
Lider2   

Membru 2*   

Etc …    

 
 
2 PERSOANA DE CONTACT (pentru această ofertă) 

Nume 
 

Adresă 
 

Telefon  
Fax  

E-mail  

3 DECLARAȚIA/DECLARAȚIILE OFERTANTULUI  

Ca parte din ofertă, fiecare entitate legală identificată la punctul 1 din acest formular, inclusiv 
fiecare membru al consorțiului, precum și orice entitate furnizoare de servicii și fiecare 
subcontractant care oferă mai mult de 10% din lucrări, trebuie să trimită o declarație semnată 
folosind acest format, împreună cu Declarația de onoare pentru criteriile de selecție și 
excludere (Anexa 1).  

Ca răspuns la scrisoarea dvs. de invitație la ofertă pentru contractul mai sus menționat, 

subsemnații declarăm prin prezenta că: 

1. Am analizat și acceptăm în totalitate conținutul dosarului de invitație la ofertă nr. 
[……………………………….] din data [../../..]. Acceptăm astfel prevederile sale în totalitate, 
fără rețineri sau restricții. 

2. Ne oferim să executăm, conform termenilor din dosarul de licitație, condițiilor și termenelor-
limită stabilite, fără rețineri sau restricții, următoarele lucrări: 

 

 
1 Țara în care este înregistrată entitatea juridică. 
2 Adăugați/ștergeți rânduri suplimentare pentru membru din consorțiu după caz. Notă: un subcontractant nu este 

considerat a fi un membru din consorțiu în scopul acestui formular de candidatură. Dacă această candidatură este 
trimisă de o entitate juridică individuală, numele acelei entități juridice trebuie introdus drept ‘Lider’ (și celelalte 
rânduri trebuie șterse). 
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[descrierea lucrărilor] 
 

3. Prețul ofertei noastre [fără reducerile menționate la punctul 4] este: 
 

4. Vă vom oferi o reducere de [%] sau […………..]. 

5. Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de 90 de zile de la data finală de trimitere a 
ofertelor.  

6. Dacă oferta noastră este acceptată, ne angajăm să oferim o garanție a bunei execuții, așa cum se 
cere în Articolul 15 din Condițiile Speciale. 

7. Firma/Compania noastră [și subcontractanții noștri] are/au următoarea/următoarele naționalitate/ 
naționalități: <…………………………………………………> 

8. Facem această ofertă [individual / în calitate de membru de consorțiului condus de < nume lider / 
noi>]. Confirmăm că nu facem o altă ofertă pentru acest contract în nicio altă calitate. 
[Confirmăm, în calitate de membru de consorțiului, că toți membrii sunt responsabili solidar cu 
privire la obligațiile din contract, inclusiv orice sumă recuperabilă, că liderul este autorizat să 
oblige și să primească instrucțiuni pentru și în numele fiecărui membru, că execuția contractului, 
inclusiv plățile, este responsabilitatea liderului și că toți membrii din întreprinderea comună/ 
consorțiu vor face parte din acesta pe toată perioada de implementare a contractului.]. 
[Confirmăm, în calitate de entitate ce va furniza servicii, că suntem responsabili solidar cu privire 
la obligațiile din contract, inclusiv orice sumă recuperabilă.] 

9. În caz că oferta noastră este acceptată, ne angajăm, dacă este necesar, să furnizăm dovezile 
obișnuite conform legislației țării în care suntem stabiliți efectiv că nu ne aflăm în niciuna dintre 
situațiile de excludere. Data dovezilor aduse nu depășește un an anterior datei de trimitere a 
ofertei și, în plus, vom furniza o declarație că situația noastră nu s-a schimbat în perioada care s-a 
scurs de când a fost emisă dovada. De asemenea, înțelegem că dacă nu trimitem aceste documente 
în decurs de 15 zile calendaristice de la primirea informării de atribuire, sau dacă informațiile 
furnizate se dovedesc a fi false, atribuirea poate fi considerată nulă. 

10. Suntem de acord să respectăm prevederile etice din Clauza 28 din Instrucțiunile pentru Ofertanți 
și, în special, nu avem niciun conflict de interese profesional și/sau echivalentul său cu alți 
candidați sau alți participanți la licitație, nici nu afișăm un comportament care să afecteze 
concurența la momentul trimiterii acestei oferte în conformitate cu Secțiunea 2.3.6 din Ghidul 
Practic. Nu avem niciun interes față de altă ofertă din această licitație.  

11. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă dacă apare o schimbare în circumstanțele 
menționate mai sus pe perioada implementării contractului. De asemenea, recunoaștem și 
acceptăm în totalitate faptul că furnizarea intenționată de informații incorecte sau incomplete în 
această ofertă poate duce la excluderea noastră din acest contract, precum și din alte contracte 
finanțate de UE/FED. 

12. Remarcăm faptul că Autoritatea Contractantă nu este obligată să continue cu această invitație la 
licitație și că își rezervă dreptul de a atribui doar o parte din contract. Nu va avea nicio 
responsabilitate față de noi dacă va face acest lucru. 

13. Recunoaștem și acceptăm în totalitate că dacă persoanele sus-numite participă, deși se regăsesc în 
oricare dintre situațiile enumerate în Secțiunea 2.3.3.1. din Ghidul Practic sau dacă declarațiile ori 
informațiile furnizate se dovedesc a fi false, ele pot fi respinse din această procedură și sunt 
pasibile de sancțiuni administrative sub forma excluderii și a penalităților financiare reprezentând 
între 2 % și 10 % din valoarea totală estimată a contractului acordat și că aceste informații pot fi 
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publicate pe site-ul Comisiei în conformitate cu condițiile stabilite în Secțiunea 2.3.4. din Ghidul 
Practic. 

14. Suntem conștienți că, pentru protejarea intereselor fianciare ale UE, datele noastre personale pot 
fi transferate la serviciile de audit intern, la Sistemul de Detecție și Excludere Timpurie, la Curtea 
Europeană de Auditori, la Comisia de Nereguli Financiare sau la Oficiul European Anti-Fraudă. 

 
[* Ștergeți după caz.] 
 
 
 
Nume și prenume: […………………………………………………………………] 
 
Autorizat corespunzător pentru a semna această ofertă în numele: 
[……………………………………………………………………………………   …] 
 
Locul și data: […………………………………………………………….………….] 
 
Ștampila firmei/companiei: 
 
 
 
 
Această ofertă include următoarele anexe: 
 
[Listă numerotată a anexelor cu titlurile acestora] 
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ANEXA 1 – DECLARAȚIE DE ONOARE PENTRU CRITERIILE DE SELECȚIE ȘI 
EXCLUDERE 

 

Subsemnatul, [introduceți numele persoanei care semnează acest formular], reprezentând: 

(doar pentru persoane fizice)  
pe sine 

(doar pentru persoane juridice)  
următoarea persoană juridică:  

CI sau număr pașaport:  
 
(‘persoana’) 

Numele oficial complet: 
Forma juridică oficială:  
Număr de înregistrare legal:  
Adresa oficială completă:  
Numărul de înregistrare pentru TVA:  
 
(‘persoana’) 

I – SITUAȚIE DE EXCLUDERE REFERITOARE LA PERSOANĂ 

(1)  declară că persoana mai sus menționată se află într-una din următoarele 
situații: 

DA NU 

(a) este falimentară, pe cale de insolvență sau în proces de lichidare, bunurile sale 
sunt administrate de un lichidator sau de un tribunal, se află în regim de 
creditare, activitățile sale economice sunt suspendate sau este în oricare altă 
situație similară ce reiese dintr-o procedură similară prevăzută în legile și 
regulamentele naționale; 

  

(b) s-a stabilit prin ordin judecătoresc sau decizie administrativă finală că persoana 
și-a încălcat obligațiile referitoare la plata taxelor sau a contribuțiilor la stat 
conform legislației naționale a țării în care este stabilită, a țării în care se află 
Autoritatea Contractantă sau a țării în care se desfășoară contractul; 

  

(c) s-a stabilit prin ordin judecătoresc sau decizie administrativă finală că persoana 
se face vinovată de abatere profesională gravă din cauza încălcării legilor sau 
regulamentelor aplicabile și a standardelor de etică ale profesiei pe care o 
desfășoară sau prin afișarea unei conduite reprobabile care are un impact 
negativ asupra credibilității profesionale, conduită care denotă intenții 
dăunătoare sau neglijență crasă, incluzând, în special, oricare din următoarele: 

 

(i) prezentarea denaturată fraudulentă sau neglijentă a informațiilor sau 
nefurnizarea de informații solicitate pentru verificarea lipsei motivelor 
pentru excludere sau ca o condiție pentru îndeplinirea criteriilor de selecție 
sau la punerea în aplicare a unui contract; 

  

(ii) stabilirea unui acord cu alte persoane cu scopul de a afecta concurența; 
  

(iii) încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală; 
  

(iv) încercarea de a influența luarea de decizii a Autorității Contractante în 
timpul procedurii de atribuire;   

(v) încercarea de a obține informații confidențiale care îi pot oferi avantaje 
nemeritate în procedura de atribuire;   

(d) s-a stabilit prin ordin judecătoresc că persoana se face vinovată de una dintre 
următoarele:  
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(i) fraudă, așa cum este definită în Articolul 1 al Convenției pentru Protecția 
intereselor financiare ale Comunităților Europene, stabilită prin Actul 
Consiliului din 26 iulie 1995; 

  

(ii) corupție, așa cum este definită în Articolul 3 al Convenției pentru lupta 
împotriva corupției ce implică oficialii din Comunitățile Europene sau 
oficialii din Statele Membre ale Uniunii Europene, stabilită prin Actul 
Consiliului din 26 mai 1997 și în Articolul 2(1) al Deciziei Cadru a 
Consiliului 2003/568/JHA, precum și corupție așa cum este definită în 
legislația țării unde se află Autoritatea Contractantă, țara în care se află 
persoana sau țara în care se pune în aplicare contractul; 

  

(iii) participarea într-o organizație criminală, așa cum este definită în 
Articolul 2 din Decizia Cadru a Consiliului 2008/841/JHA;   

(iv) spălare de bani sau finanțare a unei organizații teroriste, așa cum sunt 
definite în Articolul 1 al Directivei 2005/60/EC a Parlamentului European 
și a Consiliului; 

  

(v) infracțiuni legate de terorism sau de activități teroriste, așa cum sunt 
definite în Articolele 1 și 3 din Decizia Cadru a Consiliului 2002/475/JHA, 
respectiv, sau incitare la, complicitate la sau încercarea de a comite astfel 
de fapte, așa cum se face referire la ele în Articolul 4 al Deciziei 
menționate; 

  

(vi) exploatarea prin muncă a copiilor sau alte forme de trafic uman, așa 
cum sunt definite în Articolul 2 din Directiva 2011/36/EU a Parlamentului 
European și a Consiliului; 

  

(e) persoana a dat dovadă de lipsă de eficiență în îndeplinirea obligațiilor 
fundamentale ce îi revin la punerea în aplicare a unui proiect finanțat din 
bugetul Uniunii Europene, ceea ce a dus la rezilierea anticipată sau la aplicarea 
unor daune interese sau altor penalizări contractuale, sau care au fost 
descoperite în urma unor verificări, audituri sau investigații realizate de un 
controlor autorizat, de Oficiul European de Luptă Antifraudă sau de Curtea 
Europeană de Auditori;  

  

(f) s-a stabilit prin ordin judecătoresc sau decizie administrativă finală că persoana 
a comis o neregularitate așa cum este definită de Articolul 1 (2) al 
Regulamentului Consiliului (EC, Euratom) nr. 2988/95; 

  

(g) pentru situațiile de abatere profesională gravă, fraudă, corupție, alte infracțiuni, 
lipsă de eficiență în îndeplinirea obligațiilor contractuale sau neregularități, 
aplicantul este supus unor:  

i. fapte stabilite în contextul unor audite sau investigații desfășurate de Curtea 
de Auditori, Oficiul European de Luptă Antifraudă, audit intern sau orice 
altă verificare, audit sau control realizat sub responsabilitatea unui 
ordonator de credite al unei instituții UE, a unui birou european sau al unui 
organism ori agenție UE; 

ii. decizii administrative nedefinitivă care pot include măsuri disciplinare luate 
de organismul de supraveghere competent responsabil cu verificarea 
aplicării standardelor de etică profesională; 

iii. decizii ale Băncii Centrale a Europei, Băncii Europene de Investiții, 
Fondului European de Investiții sau organizații internaționale; 

iv. decizii ale Comisiei legate de încălcarea regulilor de concurență ale Uniunii 
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sau ale unei autorități naționale competente legate de încălcarea legii 
concurenței naționale sau ale Uniunii; sau 

v. decizii de excludere de către un ordonator de credite al unei instituții UE, a 
unui birou european sau al unui organism ori agenție UE. 

II – SITUAȚII DE EXCLUDERE LEGATE DE PERSOANELE FIZICE 
ÎMPUTERNICITE, CARE POT LUA DECIZII SAU AU CONTROL ASUPRA 
PERSOANEI JURIDICE 

Nu se aplică în cazul persoanelor fizice, Statelor Membre și autorităților locale 

(2)  declară că o persoană fizică ce este membru al organismului 
administrativ, de conducere sau de control al persoanei juridice sus-
numite sau care are împuternicire, putere de luat decizii sau au control 
asupra persoanei juridice sus-numite (cuprinde directorii companiei, 
membrii organismelor de conducere și control și cazurile în care o 
persoană fizică are o majoritate de acțiuni) se află într-una dintre 
următoarele situații:  

DA NU N/A 

Situația (c) de mai sus (abatere profesională gravă)    

Situația (d) de mai sus (fraudă, corupție sau alte infracțiuni)    

Situația (e) de mai sus (lipsă de eficiență în desfășurarea contractului)    

Situația (f) de mai sus (neregularități)    

III – SITUAȚII DE EXCLUDERE LEGATE DE PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE 
CARE ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDERE NELIMITATĂ PENTRU DATORIILE PERSOANEI 
JURIDICE 

(3)  declară că o persoană fizică sau juridică ce își asumă răspundere 
nelimitată pentru datoriile persoanei juridice se află într-una dintre 
următoarele situații:   

DA NU N/A 

Situația (a) de mai sus (faliment)    

Situația (b) de mai sus (încălcarea plăților taxelor sau contribuțiilor la stat)    

IV – MOTIVE DE RESPINGERE DIN ACEASTĂ PROCEDURĂ 

(4)  declară că persoana anterior menționată: 
DA NU 

(h) a afectat concurența fiind anterior implicată în pregătirea documentelor de 
achiziție pentru această procedură de achiziții.    
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V – MĂSURI REMEDIALE 

Dacă persoana declară una dintre situațiile de excludere de mai sus, trebuie să indice măsurile pe 
care le-a luat pentru a remedia situația, demonstrând astfel că este de încredere. Acestea pot fi 
măsuri tehnice, organizaționale sau referitoare la personal pentru a evita repetarea situațiilor 
respective, compensarea pierderilor sau plata amenzilor. Documentele justificative relevante care 
ilustrează măsurile remediale luate trebuie anexate acestei declarații. Asta nu se aplică situațiilor 
la care se face referire la punctul (d) al acestei declarații.  

VI – DOVEZI LA CERERE 

La cerere și în intervalul stabilit de Autoritatea Contractantă, persoana trebuie să furnizeze 
informații despre persoanele care sunt membre ale organismului administrativ, de conducere sau 
control. De asemenea, trebuie să furnizeze următoarele dovezi legate de propria persoană și de 
persoanele fizice sau juridice care își asumă răspunderea nelimitată pentru datoriile respectivei 
persoane: 

Pentru situațiile descrise la (a), (c), (d) sau (f), se solicită un extras recent din cazierul judiciar 
sau, dacă nu, un document echivalent emis recent de o autoritate judecătorească sau 
administrativă din țara de reședință a persoanei indicând faptul că sunt indeplinite respectivele 
cerințe. 

Pentru situațiile descrise la punctul (a) sau (b), se solicită certificate recente emise de 
autoritățile competente ale statului în cauză. Aceste documente trebuie să asigure dovezi de 
plată a tuturor taxelor și contribuțiilor la stat pentru care persoana este responsabilă, de ex. 
TVA, impozit pe venit (doar pentru persoanele fizice), impozit pe profit (doar pentru 
persoanele juridice) și contribuții la stat. În cazul în care oricare dintre documentele 
menționate aici nu se eliberează în țara vizată, pot fi înlocuite de o declarație pe propria 
răspundere dată în prezența unui notar sau a unei autorități judecătorești sau, dacă nu, o 
declarație solemnă dată în prezența unei autorități administrative sau a unui organism 
profesionist calificat din țara de reședință. 

Persoanei nu i se cere să trimită dovezi dacă acestea au fost trimise deja pentru altă procedură de 
achiziții. Documentele trebuie să fi fost eliberate cu maxim un an înainte de data solicitării lor de 
către Autoritatea Contractantă și trebuie să fie încă valide la această dată. 

Semnatarul declară că persoana a asigurat deja documentele justificative pentru o procedură 
anterioară și confirmă că nu există nicio schimbare în situația persoanei: 

Document Referință completă la o procedură anterioară 

Introduceți câte rânduri vă sunt necesare.  

VII – CRITERII DE SELECȚIE  

(5)  declară că persoana sus-numită se conformează criteriilor de 
selecție aplicabile individual așa cum au fost prevăzute în 
Instructiunile pentru ofertanti: 

DA NU N/A 

(a) are capacitatea legală și de reglementare de a desfășura activitatea 
profesională necesară pentru îndeplinirea contractului așa cum este 
prevăzut în secțiunea 3.3 din Instructiunile pentru ofertanti; 
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(b) îndeplinește criteriile economice și financiare aplicabile prevăzute în 
secțiunea 12.2.1 din Instructiunile pentru ofertanti;    

(c) îndeplinește criteriile tehnice și profesionale prevăzute în secțiunea 
12.2.1 din Instructiunile pentru ofertanti.    

 
 

(6)  dacă sus-numita persoană este singurul ofertant sau lider în cazul 
unei licitații comune, declară că: 

DA NU N/A 

(d) ofertantul, inclusiv toți membrii grupului în cazul unei licitații 
comune și subcontractanții dacă este cazul, se conformează tuturor 
criteriilor de selecție pentru care se va face o evaluare de sinteză așa 
cum este prevăzut în caietul de sarcini. 

   

VII – DOVEZI PENTRU SELECȚIE 

Semnatarul declară că sus-numita persoană poate să asigure documentele justificative necesare 
enumerate în secțiunile relevante ale caietului de sarcini și care nu sunt disponibile în format 
electronic la cerere și fără întârziere. 

Persoanei nu i se cere să trimită dovezi dacă acestea au fost trimise deja pentru altă procedură de 
achiziții. Documentele trebuie să fi fost eliberate cu maxim un an înainte de data solicitării lor de 
către Autoritatea Contractantă și trebuie să fie încă valide la această dată. 

Semnatarul declară că persoana a asigurat deja documentele justificative pentru o procedură 
anterioară și confirmă că nu există nicio schimbare în situația persoanei: 

 Document Referință completă la o procedură anterioară 

Introduceți câte rânduri vă sunt necesare.  

 

Sus-numita persoană poate fi respinsă din această procedură și se pot aplica sancțiuni 
administrative (excludere sau penalități financiare) dacă oricare dintre declarațiile sau 
informațiile furnizate drept condiție de participare în această procedură se dovedesc a fi false. 

 

Numele complet Data Semnătura 

 
 
 


