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Formularul nr. 1
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
Nr._______data___________

IMPUTERNICIRE
Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu
sediul in ……………………………..(adresa operatorului economic), inmatriculată la Registrul
Comertului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, in
calitate de ………………………………., imputernicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……,
domiciliat in ……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………,
CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, avand functia de
………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire
….........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizată de Compania Nationala de
Administrare a Infrastructurii Rutiere - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timişoara in scopul
atribuirii contractului.
In indeplinirea mandatului său, imputernicitul va avea următoarele drepturi şi obligatii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa in legătură cu participarea la
prezenta procedură;
2. Să participe in numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul
si/sau in urma desfăsurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare in timpul desfăsurării
procedurii.
Prin prezenta, imputernicitul 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 însotită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite
(buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.
Data
……………

………………………………..
(Specimenul de semnatura al
persoanei imputernicite)

Denumirea mandantului
S.C. …………………………………
reprezentată legal prin
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Functie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi stampila)

BANCA
___________________
(denumirea)

Formularul nr. 2

GARANŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
.......................................... (se va completa cu denumirea contractului)
Către: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - Directia Regionala de
Drumuri si Poduri Timişoara
Adresa: str. Coriolan Băran nr. 18
Numărul/Referinta scrisorii de garantie:…...............................…………
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ”………………………….…..”, noi, (denumirea
băncii/societatii de asigurări)) având sediul înregistrat în………(adresa băncii/societatii de asigurări), ne obligăm
in mod irevocabil si neconditionat faţă de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timişoara (C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Timişoara) să plătim suma
de:
RON ................
(suma in litere .............................),
la prima sa cerere scrisă, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa ofertantului şi fără ca aceasta să aibă
obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă. In cererea si in declaratia sa autoritatea contractantă va preciza că suma
cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a)
Ofertantul ............... ………………………………şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
(numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ............... ………………………………………… nu a constituit
(numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)
garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 5 zile lucrătoare de la
semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ............................................................a refuzat să semneze
(numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)
contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.
Plata se va face de către noi in termenul mentionat in cererea de plata si fara nicio alta formalitate suplimentara din
partea Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - Directia Regionala de Drumuri
si Poduri Timişoara.
In scopul identificării cererii dvs. de plată si a declaratiei mai sus menţionate, acestea ne vor fi transmise prin
intermediul băncii dumneavoastră, care urmează să certifice autenticitatea semnăturilor ce angajează legal instituţia
dumneavoastră.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de .....................data la care aceasta expira automat si in totalitate, daca
până la aceasta data nu s-a primit la ghişeele noastre din partea C.N.A.I.R. S.A. Bucureşti - D.R.D.P. Timişoara,
nicio cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus; această scrisoare de
garanţie devine, în mod automat, nulă şi neavenită dupa data expirarii, indiferent dacă ne este sau nu restituită.
Deasemeni, daca CNAIR SA- D.R.D.P. Timişoara si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate
a garantiei, aceasta se va realiza inainte de data expirarii.................cu acordul prealabil al băncii/societatii de asigurări.
Legea aplicabila prezentei scrisori de garantie bancara este legea romana.
Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie bancara sunt instantele
judecatoresti romane.
Parafata de Banca __________ in ziua _______ luna _______ anul __________
(semnatura si stampila organismului care elibereaza aceasta scrisoare)

Formularul nr. 3
FORMULAR DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE
Denumirea contractului: .....……......……...…….. (se va completa cu denumirea contractului)
Către: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - Directia Regionala de
Drumuri si Poduri Timişoara
Adresa: str. Coriolan Baran nr. 18 (denumita in continuare Autoritate Contractanta/Beneficiar)
Am fost informaţi că (numele adresa și datele de identificare fiscală) (numit în continuare „Principal”)
este Execuantul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obţină o garanţie de
bună execuţie.
La
cererea
Principalului,
noi
(numele
și
adresa
băncii/societății
de
asigurări)
_________________________ ne angajăm prin prezenta în mod neconditionat si irevocabil să vă plătim
dumneavoastră, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, orice sumă sau sume care nu depăşesc în total
valoarea de _______________(„Valoarea garantată”, adică: ________________), la primirea de către
noi a cererii dumneavoastră scrise şi a declaraţiei dumneavoastră scrise care să menţioneze următoarele:
(a) Principalul a încălcat obligaţia (obligaţiile) sa (sale) cu privire la Contract , şi
(b) felul în care Principalul este în culpă.
Orice cerere de plată si declaratie trebuie să conţină semnătura directorului dumneavoastră general.
Cererea şi declaraţia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră si
anume_____________ (numele și adresa băncii/societății de asigurare emitente a garantiei), la data sau
înaintea datei de _________________ („data de expirare”), moment în care această garanţie va expira.
Am fost informaţi că Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului să prelungească
valabilitatea acestei garanţii, dacă dacă nu au fost îndeplinite toate obligațiile asumate de către Principal,
potrivit prevederilor prezentului contract, cu 28 de zile înaintea acestei date de expirare.
Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii si
a declaraţiei dumneavoastră scrise menţionând faptul că nu au fost îndeplinite toate obligațiile asumate de
Principal în cadrul prezentului contract şi că valabilitatea acestei garanţii nu a fost prelungită.
Această garanţie este supusă legilor din România şi se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanţiile
la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaţională de Comerţ, cu excepţia celor
menţionate mai sus.
Competenta sa solutioneze orice disputa izvorâta in legătura cu prezenta scrisoare de garantie de buna
executie revine instantelor judecatoresti din Romania.

Data ______________________

Semnătura (semnături) _____________________
[ştampila organismului care furnizează garanţia]

Formularul nr. 4

Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractant/Terţul susţinător
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
privind neincadrarea în situaţiile potențial generatoare de conflict de interese, așa cum sunt acestea
definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice
Titlul contractului: ................................................
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ……………………………………………
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat
de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al
operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/
ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant (dupa caz),la procedura de licitatie deschisa pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (se va completa cu denumirea
contractului),organizată de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., declar că
ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna
dintre urmatoarele situatii:
a) ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător 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;
b) 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.
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 dispun.
Data completării ......................
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
prevăzute în art. 175 sau unei instituții în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii
unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor,
declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la
2 ani sau cu amenda »
Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractant/Terţul susţinător
_________________
(nume, prenume, semnătura autorizată, ştampilă)

Terţ susţinător al capacităţii financiare
..........................
(denumirea)

Formularul nr. 5

ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea financiară a cifrei de afaceri
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici___________________________
Către: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - Directia Regionala
Drumuri si Poduri Timişoara
Adresa: str. Coriolan Băran nr. 18
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................................... (se va completa
cu denumirea contractului), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul
înregistrat la ......................................................... (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm ca, în
situaţia
în
care
contractantul
.................................................................
(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) întâmpină dificultăţi de natură financiară, pe
parcursul derulării contractului, să garantăm, necondiţionat şi irevocabil, autorităţii contractante
achizitoare susţinerea financiară pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a
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.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem
să răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu susţinerea
cifrei de afaceri care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament.
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 182
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în
mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susţinere financiară
acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici).

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

Tert sustinator,
... ………………
(semnătura autorizata si stampila)

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

Anexa 1 la Formularul nr. 5

Declaraţie privind cifra de afaceri
Subsemnatul, ……………………........................ (nume şi prenume), în calitate de împuternicit al
………………….(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la
……………………………….. (adresa terţului susţinător financiar),
Tel.:………………………,
Fax:……………………..,
e-mail ………………….,
Cod fiscal ………… …,
Certificat de înmatriculare/înregistrare………………………………(nr. înmatriculare/înregistrare, data).
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1. _________________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate
în tabelul de mai jos sunt reale.
Anul
Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.)
LEI
echivalent EURO
1…………….
2……………
3……………
Media anuală:
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A.- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timişoara cu privire la orice aspect
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data ................................

Operator economic,
………………………….
Nume şi prenume
(semnătură autorizată)

Terţ susţinător al capacității tehnice și/sau profesionale
.........................
(denumirea)

Formularul nr. 7

ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea tehnica și profesională
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici _____________________
Către,
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - Directia Regionala de
Drumuri si Poduri Timişoara
Adresa: str. Coriolan Băran nr. 18

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ........................................... (se va completa
cu denumirea contractului), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la
.......... .............(adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situaţia în care contractantul
……………………………………………,(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici) întâmpină dificultăţi de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm,
necondiţionat şi irevocabil, autorităţii contractante achizitoare, susţinerea tehnică și profesională pentru
îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi
încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia
celor care au fost incluse în propunerea tehnică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic), declarăm că înţelegem să răspundem,
faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu susţinerea tehnică și
profesională care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 182 din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod
legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susţinere tehnică și
profesională acordat .............................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici) .

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

Tert sustinator,
……..…………………….
(semnătura autorizata si stampila)

Terţ susţinător tehnic

Anexa 1 la Formularul nr. 7

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

Declaraţie privind experienţă similară
Subsemnatul, ……………………........................ (nume şi prenume), în calitate de împuternicit al
………………….(denumirea
terţului
susţinător
tehnic),
având
sediul
înregistrat
la
……………………………….. (adresa terţului susţinător tehnic),
Tel.:………………………,
Fax:……………………..,
e-mail ………………….,
Cod fiscal ………… …,
Certificat
de
înmatriculare/înregistrare……………………………………………..(nr.
înmatriculare/înregistrare,
data),
obiectul
de
activitate,
pe
domenii:
_____________________________________(în conformitate cu prevederile din statutul propriu).
Activităţi CAEN pentru care există autorizare…………………………….(se va solicita după caz,
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare
specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie).
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1. _________________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
2. _________________________________________________________
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate
în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 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.
*) 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.
Nr.
crt.

Obiect
contract

CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientu
lui adresa

Calitatea
*)

Preţ total
contract

Procent
îndeplinit
de
executant
(%)

Perioada de
derulare a
contractului
**)

0
1
2
….
.

1

2

3

4

5

6

7

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A. - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timişoara cu privire la orice aspect
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data ................................

Operator economic,
…………………………
Nume şi prenume
(semnătură autorizată)

Terţ susţinător tehnic şi profesional

Anexa 2 la Formularul nr. 7

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

Declaraţie
Subsemnatul, .......................... (nume și prenume), în calitate de împuternicit al
………………….(denumirea
terţului
susţinător
tehnic),
având
sediul
înregistrat
la
……………………………….. (adresa terţului susţinător tehnic),
Tel.:………………………,
Fax:……………………..,
e-mail ………………….,
Cod fiscal ………… …,
Certificat de înmatriculare/înregistrare……………………………………(nr. înmatriculare/înregistrare,
data), obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________________(în conformitate
cu prevederile din statutul propriu),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate
în formularele anexate privind resursele tehnice care urmează a fi efectiv alocate pentru îndeplinirea
contractului de achiziţie publică .............................. (se va completa cu denumirea contractului), sunt
reale.

Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate, referitoare la capacitățile tehnice și personalul
solicitat de autoritatea contractantă sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca 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, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A. - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timişoara cu privire la orice aspect
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi
profesională oferită .............................................. ......(denumirea ofertantului).
Data ................................

Tert sustinator,
………………………….
(semnătura autorizata si stampila)

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
prevăzute în art. 175 sau unei instituţii în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia
facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amenda »
Tert sustinator,
______________
(semnatura autorizată si stampila)

Formularul nr. 8

ACORD DE ASOCIERE
Nr.....................din..................................

CAPITOLUL I - PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. .....................................
nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comertului din
......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., cont
............................................deschis la............................................................... reprezentata de
......................................................având functia de.......................................... . în calitate de asociat LIDER DE ASOCIERE
si
S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................
nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comertului din
........................................ sub nr............................, cod unic de înregistrare...................................., cont
.............................................deschis la............................................ reprezentata de
.................................................................având functia de.......................................... . în calitate de
ASOCIAT
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform
Documentatiei de Atribuire puse la dispozitie de catre C.N.A.I.R. S.A. Bucureşti - D.R.D.P. Timişoara.
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului,
respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................
........................................... contractului de achizitie cu achizitorul va fi semnat de catre liderul de
asociere……………………………………………………………………………………………,
desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primeasca instructiunile pentru si în numele oricaruia si
tuturor membrilor asocierii.
Art. 5. Partile vor răspunde solidar si individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate
obligatiile si responsabilitătile decurgând din sau in legatura cu contractul.
Art. 6. In caz de adjudecare, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:
…............................................................................................. % (in litere),
…............................................................................................. % (in litere)

Art. 7. Asociatii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului,
acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere.

Art. 8. Asociatii convin ca in cazul in care unul dintre membrii asocierii este supus procedurii de
insolventa/ dizolvare/ administrare judiciara sau este sub controlul altei autoritati, ceilalti membri ai
Asocierii vor prelua toate sarcinile si obligatiile acestuia in cadrul prezentului Contract.

Art. 9. Niciuna dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea
consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat si a Beneficiarului.
Art. 10. Prezentul acord se completează în ceea ce priveste termenele si conditiile de execuție a
lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) si
Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT
semnătura

ASOCIAT 1
semnătura
.......................

Nota: Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putând adăuga si alte
clauze.

Formularul nr. 9

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTARII DE CATRE OFERTANT
A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Titlul contractului:…..........……..…………………...(se va completa cu denumirea contractului)
Ataşăm următoarele documente confirmând că acceptăm clauzele contractuale:
•

Clauzele contractuale așa cum au fost acestea prevăzute în Acordul contractual și în
Condițiile Generale și Speciale de contractare pentru contractul de execuție lucrări,
inițializate (semnate și ștampilate) pe fiecare pagină;

•

Clarificările/modificările la clauzele contractuale din Documentaţia de Atribuire, iniţializate
pe fiecare pagină (dacă este cazul).

•

Amendamentele legate de clauzele contractuale (dacă este cazul)

Data ...............................
Operator economic,
......................
(semnatura autorizată şi ştampila)

Formularul nr. 10
OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT

________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)
DECLARAŢIE
privind partea/ părtile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter
confidential
Titlul Contractului: „Consolidare DN57 km 137+500 - km 152+990 Nicolinț - Oravița (proiectare
+execuție)”
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ……………………………………………
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat
de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al
operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/
ofertant asociat, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si din propunerea
financiara:
a. __________________________________
b. __________________________________
c. __________________________________
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul
comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:
1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce
atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la
informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității
contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii
economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele
confidențiale ale ofertelor.
2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile
documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea
tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de
proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4)
se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul
acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații
sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."
De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care
partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt
confidentiale sunt urmatoarele:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Data ______________

Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)
Formularul nr. 11

FORMULAR DE DEPUNERE A PROPUNERII FINANCIARE

Titlul contractului:…..........……..…………………...(se va completa cu denumirea contractului)
Trebuie prezentat un exemplar al acestui formular de depunere al ofertei (inclusiv declaraţia prezentată
mai jos), semnat de catre ofertant. Toate informaţiile incluse în acest formular trebuie să se refere numai
la ofertant.
Ofertele depuse de o asociere trebuie să respecte instrucţiunile aplicabile liderului asocierii şi celorlalţi
membri ai săi.
1

OFERTA DEPUSA DE:
Numele si adresa (adresele) liderului si operatorului economic
(operatorilor economici) care depun aceasta oferta
Lider
Operator
economic*
Etc. … *
* adăugaţi/ştergeţi liniile suplimentare pentru membrii asocierii, după cum este cazul. Reţineţi că un
subantreprenor nu este considerat membru al asocierii. Dacă acest formular este prezentat de un ofertant
individual, numele ofertantului va fi introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii vor fi şterse).

2

PERSOANA DE CONTACT (pentru această procedura)
Nume
Organizatie
Adresă
Telefon
Fax
E-mail

3. Preţul ofertei noastre este de …………………………………….. (in cifre) Lei fara TVA
respectiv ……………………………………………………………… (in litere) Lei fara TVA

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

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizata si stampila)

Nota: Acest Formular de Depunere a Ofertei include şi urmatoarele anexe:
- Punctul 4 la prezentul formular: DECLARAŢIA(IILE) OFERTANTULUI;
- Anexa la Formularul de Propunere Financiară pentru contractul de execuţie lucrări „Consolidare
DN57 km 137+500 - km 152+990 Nicolinț - Oravița (proiectare + execuție)”;
- Formularul F1 “Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv”;
- Formularul F2 “Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări" ;
- Formularul F3 ”Listă cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări”;
- Ofertantul va prezenta Formularul nr. 11A si anexa aferentă acestuia.

4. DECLARATIA(IILE) OFERTANTULUI
Se completează şi se semnează de ofertant (inclusiv de fiecare membru al asocierii).
Ca răspuns la anunțul dumneavoastra de participare la procedura de atribuire pentru contractului mai
sus mentionat.
Noi, prin subsemnatul………………………………………………………, declarăm că:
1. Am examinat şi am acceptat în întregime conţinutul documentaţiei de atribuire iniţiată prin
anunţul de participare cu numărul ____ din data de ____ / ____ / ____ Prin aceasta, noi acceptăm
prevederile Documentaţiei de Atribuire in totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.
2. Ne oferim să executăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu
condiţiile şi termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, următoarele lucrări:
................................................... (se va completa cu denumirea obiectivului).
3. Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in
mod deliberat in aceasta oferta poate duce la excluderea din acest contract şi din alte contracte finantate
de Comunitatea Europeana.
4. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioadă de 120 zile (o sută douăzeci
de zile) şi ea va ramane obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei
de valabilitate.
5. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile de
proiectare într-o perioadă de 90 zile.
6. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările
într-o perioadă de 183 zile.
7. Dacă oferta noastră va fi acceptată, noi ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de
10% din Valoarea de Contract acceptata, aşa cum este stipulat prin Documentatia de Atribuire.
8. Facem această cerere în calitate de lider/membru în asocierea condusa de
………………………………..* şi pentru această ofertă. Noi confirmăm că nu participam pentru acelaşi
contract în nicio altă oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o asociere, in calitate de
subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea contractului. Noi confirmam că
liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui
membru al asocierii.
9. Cunoastem faptul ca membrii asocierii au raspundere colectiva fata de autoritatea contractanta
in privinta participarii atat in procedura de atribuire cat şi in orice contract atribuit noua ca rezultat al
acestei proceduri.
10.
Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare in situatiile
de mai sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire sau in timpul implementării contractului.
11. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa executam lucrările
in graficul de timp in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire.
12. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.
13. Intelegem ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii şi sunt de acord cu orice decizie a
autoritatii contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie
publice.
Nota: * se va completa după caz
Data ………………………..
Numele şi prenumele: ………………

Operator economic,
(semnatura autorizată şi ştampila)

Anexa la Formularul nr. 11
Anexa la oferta pentru contractul de achiziție publică pentru
„Consolidare DN 57 km 137+500 - km 152+990 Nicolinţ - Oraviţa‟
(proiectare + execuție)
Sub-clauze ale
Condiţiilor Generale
sau Condiţiilor
Speciale
Numele şi adresa Autorităţii
Contractante
(Beneficiarului)
Numele şi adresa
reprezentantului Autorităţii
Contractante
Numele şi adresa
ofertantului*
(Antreprenorului)
Numele şi adresa Inginerului
Durata de Execuţie a
Lucrărilor
Durata de Execuţie a
Lucrărilor propusă de
Ofertant
Perioada de Garanţie
Perioada de Garanţie
propusă de Ofertant
Definirea
Sectoarelor/Loturilor
Sisteme de transmitere
electronică
Legea contractului
Limba contractului
Limba pentru comunicări
Data accesului pe şantier
Valoarea garanţiei de bună
execuţie
Penalităţi de întârziere
Penalităţi de întârziere
Penalităţi pentru fiecare
persoană înlocuită
Orele de lucru normale

1.1.2.2 şi 1.3

1.1.2.2 şi 1.3

1.1.2.3 şi 1.3
1.1.2.4 şi 1.3

1.1.3.3

Informaţii
Compania
Națională
de
Administrare
a
Infrastructurii Rutiere S.A. - Direcţia Regională de
Drumuri şi Poduri Timişoara
Str. Coriolan Băran, nr.18
Ing. Horațiu SIMION - Director Regional
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara
Str. Coriolan Băran, nr.18
(se va completa de către ofertant)
Se va cunoaşte după semnarea contractului de
supervizare a lucrărilor
9 luni (273 zile), din care:
90 zile – durata de elaborare a documentațiilor
tehnice conform cerințelor Beneficiarului
6 luni (183 zile) – durata de executie a lucrărilor
(se va completa de către ofertant)

1.1.3.3
1.1.3.7
1.1.3.7
1.1.5.6
1.3
1.4
1.4
1.4
2.1
4.2
4.21
4.23
6.1
6.5

24 luni
(se va completa de către ofertant)
Nu este cazul
Fax
Română
Română
Română
În 28 zile de la Data de Începere a Lucrărilor
10% din valoarea de contract acceptată, în LEI, fără
TVA
Se va completa pentru fiecare contract în parte
Se va completa pentru fiecare contract în
Nu este cazul
Pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale în
termenul de execuţie specificat, antreprenorul va
organiza lucrul cu respectarea Legislaţiei în vigoare.

Termenul limită pentru
înaintarea programului de
execuţie
Programul de Execuţie Penalităţi de întârziere
Penalităţi de întârziere
Puncte de referinţă
Întârziere în atingerea unui
punct de referinţă
Limita penalităţilor de
întârziere
Penalităţi de întârziere
Penalităţi de întârziere

8.3
8.3
8.6
8.6
8.6
8.7
8.7

8.7 şi 14.15(b)

Procentul pentru ajustarea
Sumelor Provizionate
Procent pentru ajustare
costuri
Plata totală în avans
Numărul şi calendarul
tranşelor de plată în avans
Moneda de plată şi
proporţia transelor de plata
în avans
Procentul Sumelor Reţinute
Limita Sumelor Reţinute
Echipamente şi Materiale la
plată după ce au fost aduse
pe Şantier
Valoarea minimă a
Certificatului Interimar de
Plată

13.5(b)
13.8
14.2
14.2

4.000 Lei/zi
Nu este cazul
6
Suspendarea oricărei plăţi datorată până când toţi
indicatorii aferenţi Punctului de referinţă sunt atinşi
15% din Valoarea de Contract Acceptată
0,1% pe zi din Valoarea de Contract Acceptată
Pentru întârzierea înregistrată în finalizarea
contractului în termenul prevăzut, penalităţile sunt
de 0,1% pe zi din Valoarea de Contract Acceptată
corespunzătoare (aşa cum va fi determinată de către
Inginer), fara TVA, pentru fiecare zi de întârziere, în
LEI.
5%
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

14.2
14.3
14.3

10% din fiecare certificat, fără TVA
5% din Valoarea de Contract Acceptată, fără TVA
Nu este cazul

14.5(c)

14.6

Penalităţi pentru neplata
subantreprenorilor
Moneda în care se
efectuează plata
Perioadele pentru
prezentarea asigurării
Valoarea asigurării terţei
părţi

28 zile după primirea înştiinţării privind Data de
Începere

14.7
14.15
18.1
18.3

1% din Valoarea de Contract Acceptată, pentru
Certificatele de plată aferente duratei de proiectare;
2% din Valoarea de Contract Acceptată, pentru
Certificatele de plată aferente perioadei noiembrie februarie;
5% din Valoarea de Contract Acceptată, pentru
Certificatele de plată aferente perioadei martie octombrie
60.000 lei
LEU
a) 14 zile - dovada încheierii asigurării
b) 28 zile - poliţe relevante
2.000.000 lei/accident, cu unumăr limitat de
accidente

Valoarea asigurării
profesionale pentru
proiectare
Data până la care va fi
numită Comisia de
Adjudecare a Disputelor
Numărul de membri ai
Comisiei de Adjudecare a
Disputelor
Membrii Comisiei de
Adjudecare a Disputelor
(dacă nu sunt agreaţi) ce vor
fi nominalizaţi de către
Preşedintele FIDIC sau
persoana desemnată de
acesta
Numărul arbitrilor
Limba de arbitraj
Locul de arbitraj
Instituţia de arbitraj

10% din Valoarea Acceptată a Contractului
18.5
Nu este cazul
20.2
Nu este cazul
20.2
Nu este cazul

20.3

20.6
20.6
20.6
20.6

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)

Formularul nr. 11A
OPERATOR ECONOMIC
______________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND FURNIZORII DE MATERIALE DE CONSTRUCŢIE
Titlul contractului:_________________________________________________________________
Subsemnatul _______________________________________________, reprezentant legal al
………………………………………………, ( denumirea/numele şi sediul/adresa 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 înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi dodocumentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societată comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A., Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti - Direcția Regională de
Drumuri și Poduri Timișoara str. Coriolan Băran nr. 18, Timișoara, cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă pe perioada de valabilitate a ofertei.
Data .............................
Operator economic,
................................
(semnătura reprezentantului legal şi ştampila)

ANEXA Formularului nr. 11A

LISTA FURNIZORILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII
(conform prevederilor Legii nr. 76/2014 privind modificarea şi completarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 84/2003)
Titlul contractului: ________________________________________________________________
Nr.
crt.

Denumire
furnizor
materiale de
construcţie 


Tipuri şi
cantităţi de
materiale de
construcţie
furnizate în
cadrul
contractului

Date de identificare furnizor

Sediul ..........;
Telefon ..........; fax ..........;


Nr. de înregistrare de la
Registrul Comerţului ..........;

Valoarea prestaţiilor
Furnizorului de
materiale de
construcţie
(lei fără TVA)


cod unic de înregistrare
..........;

cont bancar .........., banca la
care este deschis ..........;

numele reprezentatului firmei
........ şi funcţia acestuia

Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de construcţie.

Data .............................
Operator economic,
................................
(semnătura reprezentantului legal şi ştampila)

