SECTIUNEA IV
ANEXA FORMULARE

Formular nr. 1

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul CONPET S.A. Ploiesti
nr. _____/_________

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre,
CONPET S.A.
Adresa: sediu I Conpet, str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Registratura, parter
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)

Formularul nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

(privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) din Normele Procedurale
Interne de Achiziții ale CONPET SA – rev. 4

1. Subsemnatul, _______________________________________, reprezentant imputernicit 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 hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la
activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si / sau pentru 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 CONPET S.A., 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)

Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 33 alin. (2) din Normele Interne de
Achizitii ale CONPET SA – rev. 4

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

________________________________________, în calitate de ofertant/subcontractor/tert sustinator
la
(se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică),

procedura
_______________________________
___________________________

pentru

achizitia

de

(se menţionează procedura)

_________________________________________________________________________________
(se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV)

la data de _______________________________ organizată de 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
sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane
ce detin functii de decizie in cadrul CONPET (persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni
din capitalul subscris): ing. Dorin Tudora – Director General, Jr. Anamaria Dumitrache – Director
General Adjunct, Ec. Sanda Toader – Director Economic, ing. Florina Popescu, Șef Serviciu Achiziții –
Președinte comisie de evaluare; membrii comisiei de evaluare: ing. Georgian Iliescu - Serviciu SCADA
& Automatizari; Ing. Liviu Badea - Sef Birou CTE Raportari Investitii; Cons. Jr. Diana Nițu – Serviciu
Juridic; Exp. A.P. Sînziana Niță – Serv. Achiziții. Membrii de rezervă ai comisiei de evaluare: Ing. Laura
Mihail - Coord.Activ.Sp. Serviciu Achizitii; ing. Eduard Stan – Serviciu SCADA & Automatizari; Ing.
Bogdan Dumitru – Serv. Urmărire Realizare Lucrări; Cons. Jr. Bogdan Manea – Serviciu Juridic; Exp.
A.P. Claudia Brăslașu–Serv.Achiziții.
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,
_______________
(semnatură autorizată)

Formularul nr. 4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 33 alin. (3)
din Normele Procedurale Interne de Achiziții ale CONPET SA – rev. 4
Subsemnatul(a), ____________________________________________________________,
(se insereaza numele operatorului economic – persoana juridica ofertanta),
în
calitate
de
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 CONPET S.A. Ploiesti,

declar pe proprie răspundere că inteleg faptul ca achizitorul va 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:
- Nu am intrat în procedura insolvenței sau în lichidare, in supraveghere judiciară sau în
încetarea activității;
- Mi-am îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor si contribuțiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit;
- In ultimii 2 (doi) ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligațiile 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.
- Nu am fost condamnat, in ultimii 3 (trei) ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe
judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greșeli in materie profesională;
- Nu prezint informații false si inteleg că, in situatia in care nu prezint informațiile solicitate de
către Conpet, in scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și / sau a conformității
ofertei, pot fi exclus din procedura;
- Nu ma aflu in orice alte situații în care Conpet ar putea înregistra un prejudiciu de imagine
sau de orice alta natura;
- Inteleg ca pot fi exclus din procedura în situația în care înregistrez debite restante în
contabilitatea Conpet.
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, 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,
____________________
(semnatură autorizată )

Formularul nr. 5
OPERATOR ECONOMIC
___________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 33 alin. (4)
din Normele Procedurale Interne de Achiziții ale CONPET SA – rev. 4

Subsemnatul(a),
____________________________________________________________________________,
(se insereaza numele operatorului economic – persoana juridica ofertanta),
în
calitate
de
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 CONPET S.A. Ploiesti,
declar pe proprie răspundere că inteleg faptul ca beneficiarul are dreptul de a exclude dintr-o
procedură pentru atribuirea contractului de achiziție orice ofertant/candidat care se află în
oricare dintre situatiile prevazute la acest articol.
Subsemnatul declar pe propria răspundere următoarele:
a)  am derulat in ultimii doi ani relatii comerciale cu CONPET si nu am obtinut un scor mai mic
de 70 de puncte in „Fisa de evaluare a performantei furnizorilor”;
b)  am derulat in ultimii doi ani relatii comerciale cu CONPET si nu mi s-a transmis nicio „Fisa de
evaluare a performantei furnizorilor”;
c)  am contracte de achizitie in derulare cu CONPET și nu înregistrez întârzieri în realizarea
acestora;
d)  nu am derulat in ultimii doi ani relatii comerciale cu CONPET.
(se va bifa situația în care se află oferantul/candidatul/concurentul la data completării formularului).
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,
_____________________
(semnătură autorizată)

Formularul nr. 6
OPERATOR ECONOMIC
___________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul,____________________________________________________, reprezentant
împuternicit al ____________________________________________________________________
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

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 _________________________________
________________________________________________________________________________
(denumirea si adresa achizitorului)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ______________________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
_______________________
(semnatură autorizată )

Anexa 1 la Formularul nr. 6

Nr.
Crt. Obiectul contractului

0

1

Codul CPV

2

Denumirea/numele
Calitatea
achizitorului/clientului
prestatorului*)
Adresa

3

4

Preţul total
al
contractului

Moneda

5

6

Procent
îndeplinit
de
prestator
%

Perioada de
derulare**)

7

8

1

2

.....

Operator economic,
______________________
(semnatură autorizată)

________
*) 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 perioada de începere şi de finalizare a prestării.

Anexa 2 la Formularul nr. 6

ACHIZITOR
_____________________________
(denumirea/ numele)

RECOMANDARE
(model)
In legatura cu colaborarea cu ___________________________________________,
(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
contractului

Contract
nr./data

Data
începerii

Data
finalizării

Valoarea
contractului

Observații

Persoane de
contact pentru
referințe
e-mail, funcție
și nr. de
telefon

Apreciem calificativul serviciilor prestate din punct de vedere al calității, ca fiind:
 FOARTE BUN
 BUN
 SATISFĂCĂTOR
 NESATISFĂCĂTOR
În cursul desfasurarii contractului/-elor au fost înregistrate:
Neconformități care
au impiedicat
derularea contractului

Total, din care
rezolvate:

Observatii și precizări

Probleme aparute în
derularea contractului

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

______________________________________
(semnatura și ștampila firmei achizitoare)

Formularul nr. 7
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

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

Subsemnatul,____________________________________________________,
reprezentant împuternicit al ___________________________________________________ ,
(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 CONPET S.A. 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,
________________________
(semnatură autorizată )

Anexa 1 la Formularul nr. 7

DETALII SUBCONTRACTANTI
Nr.
crt

Denumire subcontractant

Partea/părţile din
contract ce urmează a fi
subcontractante

Valoarea
subcontractata

Operator economic,
________________________
(semnatură autorizată)

Acord subcontractor
cu ştampila si
specimen de
semnatură

Formularul nr. 8
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PERSONALUL RESPONSABIL PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI
ŞI PERSONALUL 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 CONPET S.A. 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
Personal
conducere

Nume si prenume

Functia

Certificare/atestare

de

Personal angajat,
responsabil
pentru
indeplinirea
contractului

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ________________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării __________________.

Ofertantul va prezenta copii ale diplomelor si atestarilor personalului responsabil pentru indeplinirea
contractului, CV-ul Managerului de proiect si CV-urile echipei de proiect. În CV, pentru fiecare component al echipei,
va prezenta documente care să ateste studiile, experiența în lucrări anterioare, similare ca obiect si amploare.
Ofertantii straini prezinta copii ale documentelor in limba română, traducere în limba română.

Operator economic,
______________________
(semnatura autorizată )

Formularul nr. 9
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
PROPUNEREA TEHNICĂ
1. Valoarea serviciilor și/sau lucrărilor subcontractate:
Nr.
crt.

Subcontractant

Denumire/lucrări
subcontractate

Procent subcontractat din
prețul total ofertat

Valoare subcontractată

1
2

2. Garanția de bună execuție va fi în cuantum de _____________________________________
(10 % din valoarea fara TVA a contractului, conform Fisei de date a achizitiei)

și se constituie prin:
 Scrisoare de garanție bancară de bună execuție emisă de o instituție bancară
 Virament bancar, prin deschiderea unui cont la dispoziția Conpet.
(se bifează una dintre variante)
3. Durata totală de prestare: _________ luni de la data semnării contractului.
(8 luni de la data semnării contractului, conform Fisei de date)

4. Respectarea etapelor de execuție și cerințelor prezentate în Caietul de sarcini:
____________________________________________________________________________
5. Soluțiile tehnice adoptate și justificarea lor:
____________________________________________________________________________

Operator economic,
_______________________
(semnatură autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

Anexa 1 la Formularul nr. 9

_____________________
(denumirea/numele)

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 CONPET S.A. 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,
______________________
(semnatură autorizată )

Formularul nr. 10
OPERATOR ECONOMIC
________________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ___________________________________________________
(denumirea achizitorului şi adresa completă)

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 serviciilor)

pentru suma totală de _____________________ euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în
(suma în litere și în cifre)

valoare de ____________________ euro.
(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile in
termenul ofertat.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ____________________
(durata în 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:
 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat
în mod clar "alternativă";
 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)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

Detalierea prețurilor pe echipamente și pe locații este următoarea:
Statii de lucru SCADA tip Windows Server
Dispecerate Statii (SD) si Dispeceratul Central (CD)

Nr.
crt.

Locatie

Statii de lucru
SCADA tip
Windows
Server (unitate
centrala+
tastatura+
mouse)

Pret unitar
statie de
lucru
SCADA tip
Windows
Server

Cabinet
Statii de
lucru
SCADA

Pret
unitar
cabinet
statie de
lucru
SCADA

Pret
Pret
instalare,
Monitoare unitar
montaj si
LED
monitor
punere in
LED
functiune

Pret total

1

SD Baraganu

1

1

2

0

2

SD Barbatesti

1

1

2

0

3

SD Biled

1

1

2

0

4

SD Calareti

1

1

4

0

5

SD Cartojani

1

1

2

0

6

SD Constanta Sud

1

1

4

0

7

SD Ghercesti

1

1

2

0

8

SD Icoana

1

1

2

0

9

SD Lucacesti

1

1

2

0

10

SD Orlesti

1

1

2

0

11

SD Otesti

1

1

2

0

12

SD Poiana Lacului

1

1

2

0

13

SD Siliste

1

1

2

0

14

SD Ticleni

1

1

2

0

15

SD Videle

1

1

2

0

16

CD Ploiesti
Automatizari

1

0

2

0

Total

16

15

36

0

Statii de lucru SCADA tip Windows
Dispecerat Central (CD)
euro fără TVA

Nr.
crt.

Alocare Statie de Lucru

Statii de lucru
SCADA tip
Windows
Server (unitate
centrala+
tastatura+
mouse)

Pret unitar
statie de
lucru SCADA
tip Windows
Server

Monitoare
LED

1

Dispecer Coordonator

1

4

2

Operator Dispecer Import (IPLS)

1

4

3

Operator Dispecer Tara (DPLS)

1

4

1

0

5

Ecrane video mari Barco
Dispecerat
Ecrane video mari Barco Servere

1

0

6

Inginerie SCADA

1

2

7

Automatizari 1

1

2

8

Automatizari 2

1

2

Total

8

18

4

Operator economic
________________________
(semnatura autorizata)

Pret
unitar
monitor
LED

Pret
instalare,
montaj si
punere in
functiune

Pret total

Formularul nr. 11
OPERATOR 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:
 nu am propuneri de modificare
 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)

Formularul nr. 12
OPERATOR ECONOMIC
________________________
(denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

1.

Denumirea/numele societății:

2.

Codul fiscal:

3.

Adresa sediului central:

4.

Telefon:

5.

Fax:

6.

E-mail:

7.

Certificatul de
inmatriculare/inregistrare:
(numărul, data și locul de înmatriculare/înregistrare)

8.

Cod IBAN:

9.

Banca:

10.

Reprezentant legal împuternicit să
semneze contractul:
(numele și prenumele)

11.

Funcția:
(Administrator/ Director General)

12.

Obiectul de activitate, pe domenii:
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

13.

Birourile filialelor/sucursalelor
locale, daca este cazul:
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare
/inregistrare)

14.

Principala piata a afacerilor:

Operator economic,
_______________
(semnatura autorizata)

SOCIETATEA BANCARA/ SOCIETATEA DE ASIGURĂRI
_______________________________________________
(denumirea)

INSTRUMENT DE GARANTARE
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului

Catre : CONPET S.A.
Str. Anul 1848 nr. 1- 3, Ploiesti
Romania
Cu
privire
la
procedura
pentru
atribuirea
contractului
_____________________________________________________________________________,
(denumirea contractului)
noi, _____________________________, avand sediul inregistrat la _______________________________
(denumirea bancii/asiguratorului)
_____________________________________________________________________________________,
(adresa bancii/asiguratorului)
ne obligam fata de societatea CONPET S.A. Ploiesti sa platim suma de ___________________________,
(se inscrie cuantumul garantiei de participare, in litere si in cifre)
la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in
cererea sa societatea CONPET S.A. 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
(denumirea/numele)
valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul __________________________________ nu a
(denumirea/numele)
constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, si oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la
semnarea contractului;
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 ___________________________.
(se insereaza data de valabilitate precizata in Fisa de date a achizitiei, echivalenta cu valabilitatea ofertei).

Parafata de Banca/societatea de asigurari ______________________________________ in ziua ______
luna ________ anul _____
(semnatura autorizata)

SOCIETATEA BANCARA
______________________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE
Nr. _______________ din ______________________
Catre : CONPET S.A.
Str. Anul 1848 nr. 1- 3, Ploiesti
Romania

Cu privire la contractul de achizitie ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(denumirea contractului)
incheiat intre CONPET S.A., Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, Romania, in calitate de achizitor și
___________________________________________________ in calitate de prestator/executant/furnizor,
(denumirea prestatorului/executantului/furnizorului si adresa completa)
noi, ________________________________, avand sediul inregistrat la _____________________________
(denumirea bancii)
_____________________________________________________________________________________,
(adresa bancii/asiguratorului)
ne obligam prin prezenta fata de societatea CONPET S.A. sa platim orice suma pana la concurenta sumei de
______________________________________________ lei (RON), sau orice suma reprezentand 10 %
(se inscrie cuantumul garantiei de buna executie, in litere si in cifre)
din valoarea totala a contractului respectiv, necondiționat, la prima si simpla cerere a achizitorului, în care se
menționează obligațiile nerespectate de prestator/executant/furnizor, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul
de achizitie mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară
din partea achizitorului sau prestatorului/executantului/furnizorului.
Aceasta Scrisoare de garantie este valabila pana la data ________________________________ .
(se inscrie termenul indicat in contractul de achizitie)
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a contractului,
prezenta Scrisoare de garantie va fi amendata in mod corespunzator.
Prezentul instrument de garantare devine in mod automat nul si neavenit dupa expirarea termenului de
valabilitate, indiferent daca acest document ne este restituit sau nu.
Parafat de Banca _______________________________ in ziua ______ luna ________ anul _____
(semnatura autorizata)

ACORD DE ASOCIERE
(model)
Nr.__________ din _________________
1. PARTILE CONTRACTANTE
Societatea __________________________________, având sediul social în _______________,
Str._________________ nr.____, tel/fax: _____________, înregistrata la Registrul Comertului sub numarul
________________,
cod
unic
de
înregistrare
_______________,
având
contul
curent
nr.
______________________________ deschis la ___________________, reprezentata legal prin domnul
__________________________ care are functia de Director General, în calitate de LIDER,
si
Societatea _________________________________, având sediul social în ___________,
Str.____________ nr.____, tel/fax: _____________, înregistrata la Registrul Comertului sub numarul
________________________, cod unic de înregistrare _______________, având contul curent nr.
______________________________ deschis la ___________________, reprezentata legal prin domnul
__________________________ care are functia de Director General, în calitate de ASOCIAT,
au convenit încheierea prezentului acord de asociere cu respectarea urmatoarelor c lauze:
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 în prestarea de servicii în vederea realizarii scopului asociatiei
3. OBIECTUL ACORDULUI
3.1. Partile asociate convin ca împreuna 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 încheie la data de __________________ si înceteaza sa produca efecte
______________________________________________________________.
5. CONTRIBUTIA FIECAREI PARTI LA REALIZAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE COMUNE
CONVENITE
5.1. Societatea ______________________ pentru realizarea activitatilor economice comune convenite, în
calitate de lider, cu valoarea ________________ RON (exclusiv TVA).
5.2. Societatea _____________________ pentru realizarea activitatilor economice comune convenite, în
calitate de asociat, cu valoarea de ____________ RON (exclusiv TVA).
6. CONDITIILE DE CONDUCERE SI ADMINISTRARE ALE ASOCIERII. CONFIDENTIALITATE
6.1. Asocierea va fi condusa de lider.
6.2. Liderul si asociatul se întrunesc în sedinte de câte ori este nevoie si în sedinte în urma convocarii scrise
formulate de una dintre partile asociate si comunicate cu 2 zile înainte de data fixarii sedintei.
6.3. Liderul asocierii 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 în legatura cu functionarea asociatiei.
6.4. Alte obligatii cu privire la protejarea asocierii: 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
confidentialitatea asupra datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea Asocierii, 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 _________________ în calitate de lider,
- _____% pentru Societatea _________________ 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 / 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 dauneinterese.
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
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
12.7. Prezentul acord de asociere a fost încheiat într-un numar de _____ exemplare, cate 1 exemplar pentru
fiecare parte asociata, 1 exemplar pentru achizitorul lucrarii (si ____ exemplare pentru notar).
LIDERUL ASOCIERII,

ASOCIAT,

ACORD DE SUBCONTRACTARE
Nr. ________ din _______________
1. Parti contractante
Acest contract este incheiat intre:
Societatea ______________________________________________________________________, cu sediul
in __________________________________________________________________________,
(adresa,tel.,fax, mail)
reprezentata prin ___________________________ Director General si ___________________________ Director
Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general
si
Societatea _____________________________________________________________________, cu sediul in
__________________________________________________________________________,
(adresa,tel.,fax, mail)
reprezentata prin ____________________________ Director General si ____________________ Director
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul, valoarea si durata contractului
Art.1. Lucrarile/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/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,
(lucrarilor, 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, 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, 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.
(lucrarilor, 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
contractantul le 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)

