
SECTIUNEA IV
ANEXA FORMULARE

DA proiectare- lucrari de punere in siguranta traversare aeriana rau Arges zona Ratesti,
28



OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Catre,

Formular nr. 1

Inregistrat la sediul S.C. CONPET SA Ploiesti
. nr. __ / _

SCRISOARE DE INAINTARE

•

S.C. CONPET SA
Adresa: sediu ad-tiv II, str. Rezervoarelor nr. 8 Ploiesti, Prahova, Romania
Serviciul"Structura de Securitate", cladirea corp A, demisol

Ca urmare a anuntului de participare aparut in /invitatiei de participare nr.
_____ din privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achizitie)
noi, , va transmitem alaturat

(denumirea /numele ofertantului)
urmatoarele:

1. Documentul anexat, , privind
(tipul, seria/numărul, emitentul)

garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia
pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de __ copii:
- oferta;
- documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele .

Data completării _

Cu stima,

Operator economic

(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 2

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELiGIBILITATEA

, reprezentant imputernicit1. Subsemnatul,
al ,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/operatorului economic)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca În ultimii 5 ani
nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca beneficiar are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor
si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra,
precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai S.C. CONPET SA, cu sediul in
Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii _

Operator economic,

•
(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 3
OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neÎncadrarea În situatiile prevăzute la art. 13 alin. (3)

din Normele Interne de Achizitii ale SC CONPET SA

Subsemnatul(a), _

În calitate de
(se insereaza numele operatorului economic - persoana juridica ofertanta),
ofertant/candidat/concurent la procedura de

(se menţionează procedura)

•

pentru achizitia de _
(se inserează, după caz, denumirea produsului, seviciului sau lucrării şi codul CPV),

la data de (se inserează data), organizată de S.C. CONPET S.A. Ploiesti,
declar pe proprie răspundere că inteleg faptul ca beneficiarul are dreptul de a exclude dintr-o
procedura pentru atribuirea contractului de achizitie orice ofertant/candidat care se afla in
oricare dintre situatiile prevazute la acest articol.

Subsemnatul declar pe propria raspundere urmatoarele:
a) Nu am intrat in faliment, dizolvare ori lichidare, afacerile nu Îmi sunt conduse de un administrator

judiciar; activităţile mele comerciale nu sunt suspendate si nici nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii; nu sunt Într-o situaţie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege, si nu fac obiectul
unei proceduri legale pentru declararea mea in una din situaţiile prevăzute mai sus;

b) mi-am Îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor si contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale În
vigoare În România sau În ţara În care sunt stabilit;

c) in ultimii 2 (doi) ani mi-am Îndeplinit obligaţiile contractuale, si nu am produs prejudicii beneficiarilor
mei, lucru confirmat in documentul constatator emis. In situatia in care sunt declarat castigator,
inteleg ca refuzul meu de a semna contractul este asimilabil situatiei prevazute la aceasta literă.

d) Nu am fost condamnat, in ultimii 3 (trei) ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli in materie
profesională;

e) Nu prezint informaţii false si inteleg ca, in situatia in care nu prezint informaţiile solicitate de către
Conpet, in scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi I sau a conformităţii ofertei, pot
fi exclus din procedura;

f) Nu ma aflu in orice alte situaţii În care Conpet ar putea Înregistra un prejudiciu de imagine sau de
orice alta natura;

g) Inteleg ca pot fi exclus din procedura in situatia in care înregistrez debite restante in contabilitatea
Conpet.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte În fiecare detaliu şi
Înteleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, În scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că În cazul În care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
Încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul În declaraţii.

Operator economic,

(semnatura autorizată )
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•

Formularul nr. 4
OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1.Subsemnatul, reprezentant Împuternicit al

(denumirea operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals În acte publice, că, la procedura
pentru atribuirea contractului de achiziţie _

(se menţionează procedura)
având ca obiect

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV)
la data de , organizată de S.C. CONPET SA Ploiesti, particip şi depun

(zi/lună/an)
ofertă:

o În nume propriu;

o ca asociat În cadrul asocierii _

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2. Subsemnatul declar că:

o nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;

o sunt membru În grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint În anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat beneficiarul dacă vor interveni modificări În prezenta
declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie sau, În
cazul În care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte În fiecare detaliu şi Înţeleg

că beneficiarul 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 .

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai S.C. CONPET SA

(denumirea şi adresa achizitorului)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar În legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

(semnătură autorizată)
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•

Formularul nr. 5

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE
CU OFERTA INDEPENDENTA

1.Subsemnatul / subsemnatii, _
reprezentant / reprezentanti legal/-i al/ai _

(denumirea operatorului economic)
intreprindere / asociere care participa la procedura de achizitie având ca obiect

(se menţionează procedura, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV)
organizata de S.C. CONPET SA la data de , cu nr. / _
certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute in oferta depusa de noi la procedura
mentionata sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.

II. Certific / certificam prin prezenta, in numele _
(denumirea operatorului economic)

urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt / consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie in conditiile in care cele
declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta
de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta
decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi
proceduri de achizitie sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara
a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste
preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva
procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura
cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste
calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte
de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate
in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Operator economic,

Reprezentant legal
(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 6

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neÎncadrarea În situatiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din Normele Interne de

Achizitii ale SC CONPET SA

Subsemnatul(a), , reprezentant legal al
(se insereaza numele reprezentantului legal al operatorului economic)

________________ , În calitate de ofertanUsubcontractor/tert sustinator la
(se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică),
procedura de pentru achizitia de _

(se mentionează procedura)

(se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV)
la data de organizată de S.C. CONPET S.A. Ploiesti, declar pe

(se inserează data depunerii ofertei)
proprie răspundere că societatea noastra nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie /
organ de conducere sau de supervizare si / sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt
soUsotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale
(persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris) cu persoane ce detin
functii de decizie in cadrul S.C. CONPET S.A.: ing. Liviu "asi - Director General, ec. Sanda Toader-
Director Direcţia Economică, dr. ing. Gheorghe Ionescu - Director Direcţia. Operaţiuni; ing. Marius
Istrate - Director Direcţia Mentenanţă; Ing. Radu Albu - Director Direcţia Managementul Achiziţiilor şi
Investiţiilor - Presedinte comisie de evaluare; Membri comisie de evaluare: ing. Cătălin Ionescu - Şef
Serviciu Integritatea Conductelor; ec. Florina Stoica - Biroul CFP; jr.Cristina Vladescu - Serviciu
Juridic; Exp. AP Iosif Corina - ServoAchizitii. Membrii de rezerva ai comisiei de evaluare: ing. Ioan
Sorin CÎrjan - Şef ServoManagementul Investiţiilor şi Urmărire contracte; ing. Gheorghe Samoilă -
Serviciu Integritatea Conductelor;ing. Ingrid Voinea - Birou CFP; cons. jr. Ana PÎrvu - ServoJuridic;
Agripina Tircavu- Sef. Serv Achiziţii.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte În fiecare detaliu şi
Înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, În scopul verificării şi conformării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că În cazul În care această declaraţie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
Încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul În declaraţii.

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 7
OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: _

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _

(adrese complete, telefon/fax,
certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani:

•

Anul

1.

2.

3.

Media anuala:

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie

(Iei)

Operator economic,

(semnatura autorizata)

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie

(euro)

Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in RON se va lua in considerare cursul mediu
anual lei/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei / Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
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•

Formularul nr. 8

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, , reprezentant
Împuternicit al
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals În acte publice, ca datele
prezentate În tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte În fiecare detaliu şi
Înteleg că achizitorul 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
_______________________ cu privire la orice aspect tehnic
si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _

Operator economic,

(semnatura autorizată )
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Anexa 1 la Formularul nr. 8

Nr.
Procent

Crt
Obiectul

Codu
Denumirea/numele

Calitatea
Preţul total îndeplini Perioada

contractul I achizitoruluilclientul
prestatorului

al t de Cantitate de
ui

CPV
ui

*)
contractul prestato a(U.M.) derulare**

Adresa ui r )
%

O 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

.....

Operator economic,

(semnatura autorizată)

*) Se precizează calitatea În care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.
**) Se va preciza perioada de incepere şi de finalizare a prestării.
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Anexa 2 la Formularul nr. 8

BENEFICIAR

(denumirea! numele)

RECOMANDARE
(model)

In legatura cu colaborarea cu S.C. _
(denumirea ofertantului)

cu sediul in .,ca
urmare a incheierii si derularii cu aceasta de contracte de lucrari, suntem in masura de a face
cunoscute urmatoarele:

Numita societate a incheiat si derulat cu firma noastra urmatoarele contracte:

Denumirea Contract Data inceperii Data Valoarea Observatii
contractului nr./data finalizarii contractului

Apreciem calificativul serviciilor prestate din punct de vedere al calitatii, ca fiind:

o FOARTE BUN
O BUN
O SATISFACATOR
O NESATISFACATOR

In cursul desfasurarii contractului/-elor au fost inregistrate:

Neconformitati care Total, din care Probleme aparute in
au impiedicat Observatii si precizari
derularea contractului rezolvate: derularea contractului

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor
inregistrate in cadrul firmei noastre.

(semnatura si stampila firmei beneficiare)

DA proiectare- lucrari de punere in siguranta traversare aeriana rau Arges zona Ratesti, 38



•

Formularul nr. 9

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, _
reprezentant Împuternicit 81 _

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals În acte publice, că datele
prezentate În tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte În fiecare detaliu şi
Înteleg că achizitorul 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 S.C. CONPET SA cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar În legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Anexe:
Detalii subcontractanti
Certificat constatator emis de ORC

Operator economic,

(semnatura autorizată )
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•

Anexa 11a Formularul nr. 9

DETALII SUBCONTRACTANTI

Partea/părţile din
Acord subcontractor

Nr. Denumire subcontractant contract ce urmează a fi Valoarea cu ştampila si
crt subcontractante

subcontractata specimen de
semnatură

Operator economic,

(semnatura autorizată)
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Formularul nr. 10
OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND UTllAJElE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A

CONTRACTULUI

Subsemnatul, .,reprezentant Împuternicit 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 achizitorul 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 S.C. CONPET S.A. cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar În legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

(semnătură autorizată)
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Anexa 1 la Formularul nr. 10

LISTA
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalatii şi echipamente tehnice

Nr. Denumire U.M. Cantitate Forma de detinere
crt. uti lai/ech ioament/in stalatie

Angajament
Proprietate In chirie de punere

la dispozitie

Operator economic,

(semnătură autorizată)
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Anexa 21a Formularul nr. 10

DECLARATIE
privind echipamentele

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului)
răspundere, ca, in cazul in care oferta depusa de societatea noastra va fi declarata castigatoare,
utilajele si echipamentele pe care le-am declarat in "Lista de utilaje" sunt disponibile la data inceperii
executiei lucrarilor.

Inteleg ca prezenta declaratie face parte integranta din oferta prezentata de societatea pe
care o reprezint, oferta cu caracter ferm si obligatoriu.

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
____________________________ ' declar pe propria

Operator economic,

(semnatura autorizată )

•
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Formularul nr. 11
OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PERSONALUL RESPONSABIL PENTRU INDEPLINIREA
CONTRACTULUI ŞIPERSONALUL DE CONDUCERE

Subsemnatul, , reprezentant Împuternicit al
______________ , declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals
În acte publice, că datele prezentate În tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte În fiecare detaliu şi Înteleg că
achizitorul 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 S.C. CONPET SA Ploiesti cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar În legatură cu activitatea noastră.

Declar ca pentru executia contractului _

(se precizeaza obiectul contractului)
voi folosi urmatorul personal:

Tip personal Nume si prenume Functia Certificare!atestare

Personal de
conducere

Personal angajat,
responsabil pentru

indeplinirea
contractului1

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării _

Operator economic,

(semnatura autorizată)
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OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNICA

1. Valoarea serviciilor subcontractate:

Formularul nr. 12

•

•

Nr. Denumirellucrari Procent Valoare
Subcontractant subcontractat din

crt. subcontractate pretul total ofertat subcontractata

1
2

2. Garantia de buna executie va fi constituita prin Scrisoare de garantie bancara de buna
executie, in cuantum de (10 % (5% ptr. IMM) din valoarea fara TVA a contractului, conform
proiect contract)

3. Termenul de realizare a proiectarii: zile de la data predarii amplasamentului către
proiectant, pentru intocmirea docum. tehnica-economice În vederea exec. lucrarii propuse; avizare
docum. in CTE Conpet.

(70 de zile de la data predarii amplasamentului către proiectant)
La termenul total de execuţie a contractului se adaugă numărul de zile necesar de la data predării

documentaţiei tehnice de către prestator şi până la avizarea acesteia În CTE CONPET.

a) Termen elaborare proiect (PT + CS + DE +VE + Mapă Planuri): _ de zile de la
identificarea În teren a tronsonului care se va Înlocui (Beneficiar şi Proiectant);
(45 de zile de la semnarea procesului verbal de predare - primire a amplasamentului in vederea intocmirii
documentatiei tehnico-economica (identificarea in teren a lucrarilor deteriora te ; Beneficiar si Proiectant)

b) Termen pentru Întocmirea documentaţiei formalităţi teren şi obţinere acord de principiu:
__ de zile de la finalizare PT + CS + DE + Mapă Planuri, etapizat astfel:

(25de zile de la data finalizării PT+CD+DE+Mapă Planuri, conform caietului de sarcini)
• Termen pentru elaborarea documentaţiei aferente emiterii C.U.: __ zile de
la data avizării În CTE Conpet a documentaţiei tehnica-economică (PT + CS + DE);

(10 zile de la data avizării În CTE Conpet a docum. tehn.-ec. (PT+CD+DE), conform caietului de
sarcini)

• Termen pentru elaborarea documentaţiilor pentru avize şi acorduri solicitate
prin C.U. __ zile de la primirea acestuia

(10zile de la data primirii C.u., conform caietului de sarcini)
• Termen pentru elaborarea documentaţiei aferente emiterii Autorizaţiei de
Construire/Desfiinţare DTAC/DTAD: zile de la primirea tuturor
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

(5 zile de la data primirii tuturor avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, conform caietului de sarcini)
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•

•

4. Termen de predare a documentatiei As-Suilt, beneficiarului, in cazul in care lucrarile real executate
difera fata de solutia data in proiect: de la data Procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor executate in baza proiectului.

5. Respectarea etapelor de executie si cerintelor prezentate in Caietul de sarcini:

6. Solutiile tehnice adoptate:

7. Justificarea solutiilor tehnice adoptate:

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Anexa 1 la Formularul nr. 12

DECLARATIE PRIVIND REGULILE OBLIGATORII REFERITOARE LA
CONDITIILE DE MUNCA SI DE PROTECTIE A MUNCII

Subsemnatul, " reprezentant
împuternicit al , declar pe propria răspundere ca la

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului)
elaborarea ofertei pentru procedura de atribuire a contractului _

(denumirea achizitiei)
organizata de S.C. CONPET SA Ploiesti, am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de
munca si protectia muncii conform Legii securitatii si sanatatii in munca, precum si a altor acte
normative referitoare la aceasta, in vigoare la nivel national. De asemenea, pe parcursul indeplinirii
contractului vom respecta legislatia in vigoare, privind conditiile de munca si protectia muncii.

Inteleg ca prezenta declaratie face parte integranta din oferta prezentata de societatea pe
care o reprezint, oferta cu caracter ferm si obligatoriu.

Operator economic,

(semnatura autorizată )
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Anexa 2 la Formularul nr. 12
OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Subsemnatul, " reprezentant legal al
societatii comerciale ,' declar pe propria
raspundere ca in urma vizitarii amplasamentului lucrarilor

luat la cunostinta si mi-am insusit conditiile din teren privind executia lucrarilor.
_________________________________ ' am

Data completarii: _

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 13

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE A CONTRACTULUI

Nr. Grupa de
Luna

Valoare
crt.

obiecte/denumirea (Iei) LUNA
obiectului LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5

...

Proiectare 51 52 53 54 51 52 53 54 51 52 53 54 51 52 53 54 51 52 53 54

intocmire
PT+CS+DDE+mapa
~Ianuri+vol.
~conomic

intocmire proiect
pentru obtinere

1.
Certificat Urbanism

obtinere avize si
acorduri cerute in
0U

intocmire proiect
pentru obtinere
l\utorizatie
onstruire/desfiintare

TOTAL valoare fara TVA

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 14
OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

(denumirea autoritatii contractante şi adresa completă)
Către _

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_____________________________ ' ne oferim ca, În

(denumirea/numele operatorului economic)
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse În documentaţia mai sus menţionată, să prestăm
serviciile _

(denumirea lucrarilor)
pentru suma totala de RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugata in

(suma in litere si in cifre)
valoare de RON.

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, În cazul În care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam
lucrarile in termenul ofertat.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _
(durata in litere si cifre)

zile, respectiv până la data de , şi ea va ramâne obligatorie
(ziua/luna/anul)

pentru noi şi poate fi acceptată oricând Înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Până la Încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, Împreună cu comunicarea

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant Între noi.

Precizăm că:

D depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate Într-un formular de ofertă separat,
marcat În mod clar "alternativă";

D nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

Am Înţeles şi consimţim că, În cazul În care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie În conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.

Data __ /__ /__

________ , În calitate de , legal autorizat să semnez
(semnatura)

oferta pentru şi În numele _
(denumire/nume operator economic)
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OPERA TOR ECONOM/C

(denumirea/nume/e)

ANEXA 1 LA FORMULARULDE OFERTA

Pretul total exprimat in Formularul de oferta este compus din:

a) pretul pentru intocmirea documentatiei care va fi intocmita intr-un numar de 5 exemplare
format hartie si 1 format soft CD - ROM (doc I xls I dwg I pdf) este de _
lei, din care:

o Proiect tehnic + Caiet sarcini + Detalii de executie + Mapa planuri Iei
O Documentatii aferente obtinerii Certificatului de Urbanism, avize, acorduri, autorizatii
__ Iei
O Documentatie pentru obtinere autorizatie de construire Iei
b) pretul pt. intocmire documentaţie Formalităţi de Teren şi obţinere acorduri de principiu

proprietari teren pentru execuţia lucrărilor inclusiv pentru suprafeţele ocupate pentru
organizarea execuţiei şi demontarea conductei Înlocuite, este de Iei, la care se
adauga TVA.

c) pretul pt. intocmire documentaţie de obtinere a Certificatului de urbanism, precum şi a
tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor conform Certificatului de urbanism, din partea
tuturor autoritatilor, necesare executarii lucrarilor, este de lei, la care se
adauga TVA.

d) pretul pt. intocmire documentaţie de obtinere a Autorizatie de Construire/Desfiinţare -
DTAC/DTAD este de Iei, la care se adauga TVA.

•
e) pretul pentru elaborarea documentatiei "AS-BUIL T" este de _

lei, la care se adauga TVA.

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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•

•

Formularul nr. 15

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Subsemnatul, '
reprezentant legal al societatii comerciale declar pe
propria raspundere ca in urma analizarii documentatiei de atribuire pentru elaborarea si prezentarea
ofertei pentru achizitia _
________________________ ' am luat la cunostinta de clauzele
contractuale asa cum sunt precizate in contractul din Sectiunea III.

Declar ca, fata de contractul din Sectiunea III:
O nu am propuneri de modificare
O am urmatoarele propuneri de modificare:

Inteleg ca oferta depusa de noi poate fi respinsa ca neconforma, in cazul in care facem
propuneri de modificare a clauzelor contractuale obligatorii, astfel cum sunt acestea stabilite in cadrul
documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru achizitor, si, desi
achizitorul ne-a informat cu privire la aceasta situatie, nu renuntam la aceste propuneri.

Inteleg ca prezenta declaratie face parte integranta din oferta prezentata de societatea pe
care o reprezint, oferta cu caracter ferm si obligatoriu.

Declar pe propria raspundere ca, in cazul in care suntem desemnati castigatori, nu vom face
obiectiuni, anterior semnarii contractului, la clauzele contractuale obligatorii.

Data completarii: _

Operator economic

(semnatura autorizata)
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BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului

Catre ---------------------(denumirea achizitorului si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(adresa bancii)

(denumirea bancii)

(denumirea contractului)
noi, , avand sediul inregistrat la _

ne obligam fata de sa platim suma de
(denumirea achizitorului)

_______________ " la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba
(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa
specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre
situatiile urmatoare:

•
a) ofertantul si-a retras oferta in perioada de valabilitate

(denumirea/numele)
a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _
(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _
(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de _

Parafata de Banca in ziua luna anul

(semnatura autorizata)
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economice

economice

ACORD DE ASOCIERE
(model)

Nr. din _

1. PARTILE CONTRACTANTE
Societatea comerciala având sediul social in

_______ , Str._______ nr.__ , tel/fax: , inregistrata la Registrul
Comertului sub numarul , cod unic de inregistrare , având contul curent
nr. deschis la , reprezentata legal prin domnul
____________ care are functia de Director General, in calitate de LIDER,

si
Societatea comerciala , având sediul social in , Str. _

nr.__ , tel/fax: inregistrata la Registrul Comertului sub numarul
cod unic de inregistrare , având contul curent nr.

______________ deschis la , reprezentata legal prin domnul
____________ care are functia de Director General, in calitate de ASOCIAT,
au convenit incheierea prezentului acord de asociere cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. DISPOZITII GENERALE
2.1. Asociatia creata prin prezentul acord este o asociatie independenta si fara personalitate juridica.
2.2. Asociatia isi desfasoara activitatea dupa urmatoarele principii:
- independenta comerciala si juridica a fiecarui asociat
- asistenta comerciala, financiara, manageriala si juridica acordata reciproca
- prioritate in prestarea de servicii in vederea realizarii scopului asociatiei

3. OBIECTUL ACORDULUI
3.1. Partile asociate convin ca impreuna sa desfasoare activitati rentabile având ca

obiect..' _

3.2. In vederea realizarii scopului prevazut la art. 3.1. din prezentul acord de asociere, urmatoarele
activitati se vor realiza in comun:

a) se completeaza in mod obligatoriu _

b) se completeaza in mod obligatoriu _

c) se completeaza in mod obligatoriu _

4. DURATA ACORDULUI
4.1. Prezentul acord de asociere se incheie la data de si inceteaza sa produca efecte

5. CONTRIBUTIA FIECAREI PARTI LA REALIZAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE COMUNE
CONVENITE

5.1. Societatea comerciala pentru realizarea activitatilor
comune convenite, in calitate de lider, cu valoarea RON (exclusiv TVA).

5.2. Societatea comerciala pentru realizarea activitatilor
comune convenite, in calitate de asociat, cu valoarea de RON (exclusiv TVA).

6. CONDITIILE DE CONDUCERE SI ADMINISTRARE ALE ASOCIATIEI. CONFIDENTIALITATE
6.1. Asociatia va fi condusa de lider.
6.2. Liderul si asociatul se intrunesc in sedinte de câte ori este nevoie si in sedinte in urma convocarii

scrise formulate de una dintre partile asociate si comunicate cu 2 zile inainte de data fixarii sedintei.
6.3. Liderul asociatiei are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) Elaboreaza strategia de activitate a asociatiei si programele aferente acesteia;
b) stabileste necesarul de marfa si servicii;
c) procedeaza la identificarea amplasamentului;
d) hotaraste numai in comun orice alta problema in legatura cu functionarea asociatiei.
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•

6.4. Alte obligatii cu privire la protejarea asociatiei: fiecare asociat trebuie sa actioneze onest, in bunul
interes al asociatiei, sa evite conflictul de interese, sa nu profite de pozitia lui in interes personal si sa nu
foloseasca informatia detinuta in mod necorespunzator.

6.5. Pe toata durata de valabilitate a prezentului acord, asociatii sunt obligati sa pastreze cu
rigurozitate confidentialitate asupra datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea Asociatiei,
carora li s-a conferit acest caracter. Aceasta obligatie se mentine si pentru o perioada de 24 luni de la receptia
la terminarea serviciilor, constatata prin proces verbal.

7. MODALITATEA DE ÎMPARTIRE A REZULTATELOR ACTIVITATILOR ECONOMICE COMUNE
DESFASURATE

7.1. Împartirea rezultatelor financiare conform acordului de asociere, proportional cu cota de
participare a fiecarui asociat sunt:

___ % pentru Societatea SC în calitate de lider,
___ % pentru Societatea SC în calitate de asociat.

8. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
8.1. În relatiile cu tertii, raspunderea pentru obligatiile contractuale revine partii care s-a obligat.

9. LITIGII
9.1. Partile vor face toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabila, prin tratative directe, orice

neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului. Daca
dupa începerea acestor tratative partile nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare
poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente material de la sediul

10. CAUZE DE ÎNCETARE A ASOCIERII SI MODALITATE A DE ÎMPARTIRE A REZULTATELOR
LICHIDARII

10.1. Urmatoarele cauze duc la încetarea asocierii:
a) Hotarâre a comuna a celor 2 asociati;
b) Expirarea duratei acordului de asociere;
c) neîndeplinirea sau executarea defectuoasa a vreuneia dintre clauzele prezentului contract;
d) lichidarea uneia dintre societatile comerciale asociate (indiferent de cauze: faliment, fuziune,

divizare etc.). Cauza va fi obligatoriu notificata în scris celuilalt asociat cu un preaviz de 5 zile de la data
aparitiei cauzei.

11. FORTA MAJORA
11.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de ne executarea la termen sau I si de

executarea în mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care îi revine în baza prezentului
acord, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta
majora, asa cum este definita de lege.

11.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, în termen de 1 zi,
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile în vederea limitarii consecintelor lui. Dacă forţa
majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul
să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată
pretinde celeilalte daune-interese.

12. DISPOZITII GENERALE
12.1. Toate comunicarile care urmeaza a se efectua între parti, ca urmare a desfasurarii operatiunilor

din prezentul acord de asociere, vor fi facute în scris la sediul fiecarui asociat.
12.2. În cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse

spre solutionare instantelor judecatoresti competente material din orasul _
12.3. Modificarea prezentului acord se face numai prin act aditional încheiat între partile contractante.
12.4. Prezentul acord, împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta

vointa partilor si înlatura orice alta întelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.
12.5. Pentru nerespectarea totala sau partiala si pentru executarea defectuoasa a vreuneia dintre

clauzele contractuale, partea vinovata se obliga sa platesca daune-interese.
12.6. Prezentul acord de asociere intra in vigoare la data de si a fost încheiat în baza

hotarârii de atribuire a contractului de
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12.7. Prezentul acord de asociere a fost Încheiat Într-un numar de __ exemplare, cate 1 exemplar
pentru fiecare parte asociata, 1 exemplar pentru achizitorullucrarii (si __ exemplare pentru notar).

LIDERUL ASOCIERII, ASOCIAT,
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MODELACORDDESUBCONTRACTARE
Nr. din _

1. Parti contractante
Acest contract este incheiat intre:
S.C. , cu sediul in _

(adresa,te/.,fax, mail)
reprezentata prin Director General si _
Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si
S.C. , cu sediul in _

(adresa, te/.,fax)
reprezentata prin Director General si Director
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul, valoarea si durata contractului
Art.1. Lucrarile/produsele serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt urmatoarele:

Art.2. Valoarea contractului este de , conform ofertei prezentate de subcontractant.
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:
_ lunar, in termen de (zile) de la primirea de catre contractantul general

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea lucrarilor/produselor/serviciilor executate in perioada
respectiva.

_plata lucrarilor/produselor/serviciilor se va face in limita asigurarii finantarii lucrarilor/produselor/serviciilor
de catre achizitorul _

(denumire autoritare contractanta)
Art.4. Durata de executie a este in conformitate cu contractul,

(/ucrarilor, produse/ar, serviciilor)
esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de __ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal
incheiat la terminarea . (lucrarilor, produse/ar, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile
legale.

3. Alte dispozitii:
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a

(lucrarilor, produse/ar, serviciilor) si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata
de contractantul general in fata achizitorului, subcontractantul va plati penalitati de % pe zi intarziere
din valoarea nerealizata la termen.

(lucrari/ar, produse/ar, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va plati penalitati de

__ % pe zi intarziere la suma datorata.
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care

contractantulle are fata de investitor conform contractului (denumire contract)
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile

se vor solutiona pe cale legala.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant) (subcontractant)
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ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de
operatori economici

(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

(AUTENTIFICAT DE CATRE NOTARIAT)

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Către, _

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _

(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),

(denumirea contractului de achiziţie publică)

(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional),
ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia

având sediul înregistrat la _

noi, _

• (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici)
toate resursele tehnice şi profesionale necesare si/sau 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 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/grupului de operatori economici)
în baza contractului de achiziţie publică _

(denumirea ofertantului/candidatului/grupul de operatori economici)
a primit susţinerea tehnică şi profesională si/sau resursele financiare conform prezentului angajament,
renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)
resursele tehnice şi/sau profesionale necesare 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 SC CONPET SA
Ploiesti pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de

_________________________________ şi pentru care•
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 SC CONPET SA Ploiesti, cât şi faţă de

(denumire ofertanUgrupul 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)
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garantam autoritatii contractante SC CONPET SA Ploiesti faptul ca, in cazul in care

(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),
declarăm că înţelegem să răspundem IN SOLIDAR CU OFERTANTUU CONTRACTANTUL pentru prejudiciile
cauzate autorităţii contractante SC CONPET SA Ploiesti ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în
angajament, SC CONPET SA avand posibilitate de actiune directa impotriva noastra.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (5)-
(11) din Normele Procedurale Interne de Achizitii ale CONPET SA, 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 OFERTANTULUI! CONTRACTANTULUI

(denumire ofertantlgrupul de ofertanţi)
intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, ca asiguram indeplinirea completa si reglementara a
obligatiilor contractuale prin implicarea noastra directa.

Noi, _

(denumirea ofertantuluillcandidatuluilgrupului de operatori economici)

Prezentul angajament este parte integranta a contractului de achizitie publica

• Data completării, Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)
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