FORMULARE

Secţiunea „Formulare” conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de
evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă în mod individual sau ca asociat la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziție publică are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei
secțiuni, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate.
Prezentarea oricăror alte formulare considerate de către ofertant ca fiind necesare pentru oferta
depusă nu este restricționată de către autoritatea contractantă.

1. Formularul III. 2.1/1 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art.
60 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
2. Formularul III. 2.2/1 – ANGAJAMENT privind susţinerea financiară a
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
3. Formularul III. 2.2/1’ – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesionala a
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
4. Formularul III. 2.2/2– Acord de asociere;
5. Formularul III. 2.2/3 – Informatii despre asociere
6. Formularul IV. 4.1/1 Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al
relatiilor de munca, mediului si protectiei mediului
7. Formularul IV. 4.1/2 – Declaratie privind partea/partile din contract declarate confidentiale
8. Formularul IV. 4.1/3 – Declaratie de confirmare a acceptarii cerintelor din caietul de sarcini
(capitolele II – IV), a clauzelor contractuale precum si a clarificarilor/ modificarilor/
completarilor la contract
9. Formularul IV. 4.1/4 – Declaratie privind garantia produselor
10. Formularul IV. 4.2/1 – Formularul de oferta
11. Formularul IV. 4.2/2 – Centralizator de preturi
12. Formularul IV. 4.3/1 - Imputernicire

FORMULAR nr. III.2.1/1
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Declaratie privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese
Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60
din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
Subsemnatul(a).............................................................................…. (denumirea, numele), în calitate
de ofertant/ofertant/ofertant asociat/subcontractant propusi/terti sustinatori la procedura de
…………………………..................…… (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului
având ca obiect ...............................................................(denumirea obiectivului şi codul CPV), la
data de .............. (zi/lună/an), organizată de ..............................................……… (denumirea entitatii
contractante), declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, declar pe propria
răspundere că nu ma aflu in conflict de interese cu autoritatea contractanta..................
Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Reguli de evitare a conflictului de interese
“ART. 59
În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii
personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în
numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care
pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un
alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori
independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.
ART. 60
(1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce
la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu
exemplificativ:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete
că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se
află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul
procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de

supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de
decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în
procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea
inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana
care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul
social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.”
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 dispunem.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre
cele prevazute la art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea
producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori
imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu
inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda».
Persoanele care detin functii de conducere sau sunt implicate in procesul de achizitie publica
in cadrul institutiei (cele indicate in fisa de date)
Data
Ofertant,
Numele si prenumele
....................................…………………
(semnătură)

FORMULAR nr. III.2.2/1
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător
financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în
mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru
îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei
prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea
contractantă.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost
incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........
(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului
de
operatori
economici)
suma
de
.................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară),
necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că
înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii
asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie
publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a
primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de
autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care

ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem
să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor
prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii
98/2016 si HG395/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim,
îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată
.............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici).

Data completării,

Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

..........................................
(denumirea)

FORMULAR nr. III.2.2/1’
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnica si profesională
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea
contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),
având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne
obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea
ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru
îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei
prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea
contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia
.......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice
şi/sau
profesionale
de
................................................
..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la
termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că
înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea
oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori
economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire
operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională

conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea
beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca
înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare,
atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi),
care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm
că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii
98/2016 si HG 395/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim,
îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată
.............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori
economici).

Data completării,
...........................
(semnătură autorizat

Terţ susţinător,
.....................

FORMULAR nr. III.2.2/2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

MODEL
ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr 98/2016 precum şi art 147 din
HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice.
1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
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 contractantă) 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 activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie
publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
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._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii
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 fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
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 prin
prezentul 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 fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
__________________

ASOCIAT 2,
___________________
Notă: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

FORMULAR nr. III.2.2/3
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

INFORMATII DESPRE ASOCIERE

Subsemnatul (a)............................................avand..............................................(date de identificare),
reprezentant legal al........................................................................................, in calitate de ofertant
la procedura .........................avand ca obiect...................................declar pe propria raspundere sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca informatiile de mai jos sunt reale.
Denumirea liderului:..............................
Agentie/filiala/sucursala a liderului in tara Autoritatii contractante (daca este cazul), avand
adresa................., telefon.................
Denumirea, adresa si datele de contact (fax/email) ale membrilor din asociere:
a)..................................................................................
b).............................................................................
c).............................................................................
Etc. ............................................................................
Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
__________________
ASOCIAT 2,
___________________

FORMULAR IV.4.1/1
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA, MEDIULUI SI
PROTECTIEI MEDIULUI

Prin aceastã declaratie, subsemnat(ul)/a ……………………………….. reprezentant legal al
…………………………………………., participant la licitatia pentru furnizarea: ………………….
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã vom
respecta si implementa in derularea acordului cadru prevederile cuprinse în ofertã conform
reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin
acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul mediului si
protectiei mediului.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii
de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta
serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda »

Data
Ofertant,
Numele si prenumele
…………………
(semnătură)

FORMULAR IV.4.1/2
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale

Subsemnatul ____________, reprezentant legal al ________________________________
(denumire si date de identificare operator economic)
declar pe propria răspundere că pentru „......................................................................”, urmatoarele
informatii cuprinse in propunerea tehnica/propunerea financiara sunt confidentiale:
________________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________________
_____
_______

Data.............................

Operator economic,
...............................................
(semnatura autorizata si stampila)

FORMULAR IV.4.1/3
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE DE CONFIRMARE
A ACCEPTARII CERINTELOR DIN CAIETUL DE SARCINI (CAPITOLUL II),
A CLAUZELOR CONTRACTUALE PRECUM SI A CLARIFICARILOR/
MODIFICARILOR/ COMPLETARILOR LA CONTRACT

Operatorul economic (Asocierea).........................................., in calitate de ofertant la procedura
..............................avand ca obiect .................................declar ca sunt de acord cu cerintele din
capitolul II din caietul(ele) de sarcini al(e) procedurii, clauzele contractuale asa cum sunt precizate
in proiectul de contract, precum si clarificarile/modificarile/completarile.

Data.............................

Operator economic,
...............................................
(semnatura autorizata si stampila)

FORMULAR IV.4.1/4
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND GARANTIA PRODUSELOR

Operatorul economic (Asocierea).........................................., in calitate de ofertant la procedura
..............................avand ca obiect ................................. declar ca Perioada de garantie acordata
pentru produsele care fac obiectul acestei proceduri este de ......................... (durata în litere si cifre)
luni.

Data.............................

Operator economic,
...............................................
(semnatura autorizata si stampila)

FORMULAR IV.4.2/1
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Către ......................
Domnilor,
1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
........................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate
cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa furnizam
.................................... (denumirea produselor) pentru suma de ...................................... platibila dupa
receptia produselor, (suma în litere si în cifre, precum si moneda ofertei), la care se adauga TVA în
valoare de ........................................................................ . (suma în litere si în cifre, precum si
moneda).
2. Perioada de garantie pentru produsele furnizate este de …………… (durata în litere si cifre) luni.
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câstigatoare, sa furnizam produsele în
in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de .......................................... zile,
(durata în litere si cifre), respectiv pâna la data de ................................., si ea va ramâne obligatorie
(ziua/luna/anul) pentru noi, si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câstigatoare, sa
constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
5. Precizam ca: (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat,
marcat în mod clar „alternativa“/„alta oferta“.
|_| nu depunem oferta alternativa.
6. Pâna la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind câstigatoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice oferta primita.

Data __/__/____
................................, (semnătură), în calitate de ..................... legal autorizat să semnez oferta pentru
si în numele ............. ...................................... (denumirea/numele operatorului economic)

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

FORMULAR IV.4.2/2
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE
PRETURI pentru
LOTUL….

Nr.
crt.

Bunul

0

1

UM

Cantitate

2

3

Pretul
Pretul
total/fara
TVA
unitar/fara
(col. 3 x col.
TVA
4)
4

1
2
....
TOTAL

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

5

TVA

Pretul
total/cu
TVA

6

7

FORMULAR IV.4.3/1
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa
…………………………..................,
cu
sediul
în
………………………………................……, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.
………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……....., reprezentată legal prin
…..................................…………, în calitate ..........................................., împuternicim prin prezenta
pe
...……...........................................................................................................,
domiciliat
în
……………..........…………………..............…………………....................., identificat cu B.I./C.I.
seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……...…..……., la
data de ………...............…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne
reprezinte la procedura ……………………, organizată de ........................................................ în
scopul
atribuirii
contractului
de
………..…………………...............................................…………………
din
data
de
……………………
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la
procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării
procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. Prin prezenta, împuternicitul
nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele
ce decurg din participarea la procedură.
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
Data

Denumirea mandantului
S.C. __________________________
reprezentată legal prin
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila)

