
 
 

 

 
Serviciu Achiziții 
Nr. inreg.  
 

Invitație de participare 
 

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea prin 
achiziție directa a contractului ce are ca obiect furnizare 540 metri liniari baraj absorbant. 

Valoarea estimata totala a achizitiei este de 12.960 lei, fara TVA conform cerintelor mentionate in 
caietul de sarcini. 

Livrarea barajului absorbant se va face într-o singură transă, în termen de 30 zile de la primirea 
comenzii.  

Criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut. 
Departajarea ofertelor cu preț egal în cazul în care două sau mai multe oferte conțin în cadrul 

propunerii financiare același preț: Ofertanților  respectivi li se va solicita o nouă propunere financiară în plic 

închis. În acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai 

scăzut. 

Capacitatea tehnică și/sau profesională 

Ofertantul trebuie să facă dovada că a livrat produse similare în ultimii 3 ani (calculați/împliniți până 

la termenul limită de depunere a ofertelor) (formularul nr. 6 și anexe la acesta). Pentru contractele 

menționate ca experiență similară, ofertanții vor prezenta: copiile contractelor sau ale paginilor relevante, 

recomandări, certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul 

beneficiar din care să rezulte furnizarea de produse similare. Copiile paginilor relevante ale contractelor și 

certificările de bună execuție vor confirma: obiectul, valoarea produselor, perioada de derulare, data 

finalizării acestora. 

Modul de prezentare al ofertei 

Oferta financiara va fi întocmita în lei fără TVA, va cuprinde totalitatea operaţiunilor care urmează 

a fi efectuate în cadrul contractului (formularul nr. 10 si anexa la acesta) si va fi considerata acceptabila 

oferta care nu depaseste valoarea estimata a achizitiei. 

Propunerea tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incat sa se respecte cerintele prevazute in 

caietul de sarcini si in formularul de contract si sa asigure posibilitatea identificarii si verificării 

corespondentei intre acestea si respectivele cerinte. 

Ofertantul va accepta prin semnatura conditiile contractuale din formularul de contract solicitand pana 
la data depunerii ofertei, eventualele amendamente. 

Oferta intocmita in alte conditii decat cele din prezenta invitatie va fi considerata neconforma. 

Nu se accepta depunerea de oferte alternative. 

• Perioada de valabilitate a ofertei 

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. 

• Data limită de depunere a ofertelor :................., inclusiv 

Modul de prezentare a ofertei: numarul de exemplare in original: 1 exemplar; numărul de exemplare 
în copie: 1 exemplar format PDF, pe suport electronic (stik). Toate paginile ofertei în original trebuie să fie 
tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi se vor numerota, semna şi ştampila de către ofertant pe fiecare 
pagină în parte; documentele vor fi indosariate. Atât oferta financiară, cea tehnică cât şi documentele de 
calificare vor avea o primă pagină de „OPIS” al documentelor prezentate. Acestea se introduc intr-un plic 
sigilat pe care se va menționa adresa ofertantului, denumirea achiziției și inscripția “A nu se deschide decât 
în prezența comisiei de evaluare”. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0244/401.360, int.2241, 0743.260.492, Exp. AP. 

Marius Barau, Serv. Achizitii sau pe adresa de email marius.barau@conpet.ro 

• Modul de finalizare a achizitiei : incheiere contract. 

Pretul contractului este considerat, ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada 

de derulare a contractului.  
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Anexat prezentei transmitem formulare necesare depunerii de oferta: 

1. Formularul nr. 1 – Scrisoare de inaintare 

2. Formularul nr. 2 – Declarația privind eligibilitatea (respectiv neîncadrarea în situațiile 

prevăzute la art. 33 alin. (1) din Normele Procedurale Interne de Achiziții ale CONPET SA – 

rev. 3) 

3. Formularul nr. 3 – Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 33 alin. (2) 

din Normele Procedurale Interne de Achiziții rev. 3 

4. Formularul nr. 4 – Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 33 alin. (3) 

din Normele Procedurale Interne de Achiziții rev. 3 

5. Formularul nr. 5 – Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 33 alin. (4) 

din Normele Procedurale Interne de Achiziții rev. 3, 

6. Formularul nr. 6  – Declarație și lista principalelor furnizari de produse în ultimii 3 ani cu 

Anexe 1 si 2. 

7. Formularul nr. 7 – Declarație și lista privind subcontractanții cu Anexa 1 

8. Formularul nr. 8 – Propunerea Tehnica 

9. Formularul nr. 9 – Declarație privind regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă 

și de protecție a muncii 

10. Formularul nr. 10 – Formularul de Oferta cu Anexa la formularul de oferta 

11. Formularul nr. 11 – Declaratie privind clauzele contractuale obligatorii 

12. Formularul nr. 12 – Informatii Generale 

13. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în conformitate cu Legea nr. 

26/1990.  

14. Proiectul de contract  

15. Caietului de sarcini  

 
 

 

 

DIRECTOR GENERAL 
Ing. Dorin Tudora 

 
 
 

DIRECTOR ECONOMIC 
Ec. Sanda Toader 

 
 
 

Sef Departament Comercial 
Jr. Dan Manolache 

 
 
 

 
Șef Serviciu Achiziții 

             Ing. Florina Popescu                                                                                  Serviciu Achiziții 
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Formular nr. 1 
 

 

 

OPERATOR ECONOMIC                           Înregistrat la sediul CONPET S.A. Ploiești  
_____________________                             nr. _____/________________ 
   (denumirea/numele)         
 
 
 
 
 
 
 

SCRISOARE  DE  ÎNAINTARE 
 
 
                       Către, 

CONPET S.A.  
Adresa: str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, la Registratura societății, situată la 
parter, luni-joi între orele 08.15 – 16.00 și vineri între orele 08.15 – 13.00. 
 

 
Ca urmare a anunțului de participare apărut în _______________/invitației de participare nr. 

__________ din ______________ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  
___________________________________________________________________________,  
                              (denumirea contractului de achiziție) 
noi, _______________________________________________, vă transmitem alăturat  
                                               (denumirea /numele ofertantului) 
următoarele: 

 
1. Documentul anexat, __________________________________________________, privind  

                                                                 (tipul, seria/numărul, emitentul) 
garanția pentru participare, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația pentru 
elaborarea și prezentarea ofertei. 

2. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și într-un numar de ____ copii: 
- oferta; 
- documentele care însoțesc oferta. 
 
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele. 
 
Data completării _______________                                              
 
Cu stimă, 

 
 

Operator economic 
_____________________ 

(semnatura autorizată) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

 

 

 

 
 

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
(privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) din Normele Procedurale Interne de  

Achiziții ale CONPET SA – rev. 3 
 

 
 

1. Subsemnatul, _______________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________________________,  
                                                        (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/operatorului 
economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 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 că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg 
că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și 
documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și 
experiența, competența și resursele de care dispunem. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai CONPET S.A., cu sediul în Ploiești, str. Anul 
1848 nr. 1-3, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legatură cu activitatea noastră. 

4. Prezenta declarație este valabilă până la data de ______________________  
                                                                                  (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a 
ofertei) 
 

Data completării ________________ 
 
 
 
 
 
 
 

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. 3 

 
 
 
 

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

__________________________________, în calitate de ofertant/subcontractor/tert susținător la  
(se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică),  
procedura de _________________________ pentru achiziția de _________________________ 

         (se menţionează procedura) 
 _____________________________________________________________________________  

(se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV) 
 la data de _______________________________ organizată de CONPET S.A. Ploiești, declar pe  
                   (se inserează data depunerii ofertei)                                         
proprie răspundere că societatea noastra nu are drept membri în cadrul consiliului de administrație / organ 
de conducere sau de supervizare și / sau nu are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă 
sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane ce dețin funcții 
de decizie în cadrul CONPET (persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul 
subscris): Ing. Dorin Tudora – Director General, Ec. Sanda Toader – Director Economic, Jr. Anamaria 
Dumitrache - Director General Adjunct, Ing. Florina Popescu - Președinte Comisie de Evaluare, Raluca 
Parvu – Sef Serviciu Protectia Mediului, Cons. Jr. Diana Nitu – Serviciul Juridic, Ing. Liviu Badea – Sef 
Birou CTE, Raportari Investitii, Exp. AP. Marius Barau – Serviciul Achizitii - membrii comisiei de evaluare, 
Coord Activ. Laura Mihail – Serviciul Achizitii, Ing. Nicolae Ivan – Serviciul Protectia Mediului Cons. Jr. 
Bogdan Manea – Serviciul Juridic, Ing. Florina Stoica – Birou CTE, Raportari Investitii, Ec. Veronica Roman 
– Serviciul Achizitii – membrii de rezervă ai comisiei de evaluare.  

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) 
 

  



 
 

 

 
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. 3 
 
 

Subsemnatul(a), ____________________________________________________________,                                                                              
                                   (se insereaza numele operatorului economic – persoana juridica 

ofertanta), 
în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 
____________________________________________________________________________ 

(se menţionează procedura) 
pentru achiziția de ____________________________________________________________  
                           (se inserează, după caz, denumirea produsului, seviciului sau lucrării şi codul CPV),  
la data de ___________________ (se inserează data), organizată de CONPET S.A. Ploiești, 
declar pe proprie răspundere că înțeleg faptul că beneficiarul va exclude dintr-o procedură pentru 
atribuirea contractului de achiziție orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre situațiile 
prevăzute la acest articol. 

Subsemnatul declar pe propria răspundere următoarele: 
a) Nu am intrat în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activității, faliment, dizolvare ori lichidare, afacerile nu îmi sunt conduse de un administrator 
judiciar; activitățile mele comerciale nu sunt suspendate și nici nu fac obiectul unui aranjament 
cu creditorii; nu sunt într-o situație similara cu cele anterioare, reglementată prin lege, și nu fac 
obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una din situațiile prevăzute mai sus;  

b) mi-am îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit;  

c) în ultimii 2 (doi) ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligațiile contractuale și nu am 
produs prejudicii beneficiarilor mei, lucru confirmat în documentul constatator emis. În situația 
în care sunt declarat câștigător, înțeleg că refuzul meu de a semna contractul este asimilabil 
situației prevăzute la această literă.  

d) Nu am fost condamnat, în 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 în materie profesională;  

e) Nu prezint informații false și înțeleg că, în situația în care nu prezint informațiile solicitate de 
către Conpet, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și / sau a conformității 
ofertei, pot fi exclus din procedură;  

f) Nu mă aflu în orice alte situații în care Conpet ar putea înregistra un prejudiciu de imagine sau 
de orice altă natură; 

g) Înțeleg că pot fi exclus din procedură 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 

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 ) 

  



 
 

 

 

 

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. 3 
 
  

 
Subsemnatul(a), 

____________________________________________________________________________,                                                                              
(se insereaza numele operatorului economic – persoana juridica ofertanta), 

în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 
____________________________________________________________________________ 

(se menţionează procedura) 
pentru achiziția de ____________________________________________________________  
                           (se inserează, după caz, denumirea produsului, seviciului sau lucrării şi codul CPV),  
la data de ___________________ (se inserează data), organizată de CONPET S.A. Ploiești, 
declar pe proprie răspundere că înțeleg faptul că beneficiarul are dreptul de a exclude dintr-o procedură 
pentru atribuirea contractului de achiziție orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre 
situațiile prevăzute la acest articol. 

 
Subsemnatul declar pe propria răspundere următoarele: 

a)  am derulat în ultimii doi ani relații comerciale cu CONPET și nu am obținut un scor mai mic de 
70 de puncte în „Fișa de evaluare a performantei furnizorilor”; 

b)  am derulat în ultimii doi ani relații comerciale cu CONPET și nu mi s-a transmis nicio „Fișă de 
evaluare a performanței furnizorilor”; 

c)  am contracte de achizitie în derulare cu CONPET și nu înregistrez întârzieri în realizarea 
acestora;  

d)   nu am derulat în ultimii doi ani relații comerciale cu CONPET. 
 
(se va bifa situația în care se află ofertantul/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 
FURNIZARI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 

 Subsemnatul,____________________________________________________, reprezentant 
împuternicit al ____________________________________________________________________                               
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 
_____________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic     
și financiar în 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. 6 
 
 
 
 
 

 

 
Nr
. 

Cr
t. 
 
 

 
Obiectul 
contract

ului 
 

 
Cod
ul 

CP
V 

 
Denumirea/num

ele 
achizitorului/clie

ntului 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorul
ui*) 

 
Preţul 
total al 

contract
ului  

 
Proce

nt  
îndepli
nit de 

prestat
or 
% 

 
Cantitat

ea 
(U.M.) 

 
Perioad

a de 
derulare

**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
....
. 
 

        

 
 
 

        

 
 
 
 

Operator economic, 
______________________ 

(semnatura 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. 
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Anexa 2 la Formularul nr. 6 

 
       BENEFICIAR 

_____________________________            
           (denumirea/ numele) 
 
 
 
 
 
 

RECOMANDARE 
(model) 

 
În legatură cu colaborarea cu S.C. ___________________________________________, 

   (denumirea ofertantului) 
cu sediul în ________________________________________________________________, ca 
urmare a încheierii și derulării cu aceasta de contracte de furnizari produse, suntem în măsură 
de a face cunoscute următoarele: 

Numita societate a încheiat și derulat cu firma noastră următoarele contracte: 
 

Denumirea 
contractului 

Contract 
nr./data 

Data începerii 
Data 

finalizării 
Valoarea 

contractului 
Observații 

      

      

      

 
Apreciem calificativul lucrărilor executate din punct de vedere al calității, ca fiind: 
 

  FOARTE BUN 
  BUN 
  SATISFĂCĂTOR 
  NESATISFĂCĂTOR 

 
În cursul desfășurării contractului/-elor au fost înregistrate: 
 

Neconformități care 
au împiedicat 
derularea contractului 

Total, din care 
rezolvate: 

Observații și precizari 
Probleme aparute în 
derularea contractului 

    

 
 
 

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

______________________________________ 
(semnătura și ștampila firmei beneficiare) 
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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 subcontractanți 
- Certificat constatator emis de ORC 

 
 
 
 
 
 
 
 
            

Operator economic, 
________________________ 

(semnătura autorizată ) 
 



 

 

 
Anexa 1 la Formularul nr. 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DETALII SUBCONTRACTANȚI 
 

Nr. 
crt 

Denumire subcontractant 
Partea/părţile din 

contract ce urmează a 
fi subcontractante 

Valoarea 
subcontractată  

Acord subcontractor 
cu ştampila si 
specimen de 
semnatură 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

             
   

 
 
 

Operator economic, 
________________________ 

(semnatura autorizată) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

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

 
PROPUNEREA TEHNICĂ 

 
1. Prețul produselor/serviciilor și/sau lucrărilor subcontractate: 
 

Nr. 
crt. 

Subcontractant 

Denumire/ 
produselor/serviciilor 

și/sau lucrărilor 
subcontractate 

Procent subcontractat 
din prețul total ofertat 

Valoare subcontractată 

1     

2     

 
2. Garanția de bună execuție va fi în cuantum de _____________________________________ 

                                                                                           (10 % din prețul fara TVA al contractului) 

  
            și se constituie prin: 

 Scrisoare de garantie de buna executie emisa de o societate bancara. 
 Virament bancar, prin deschiderea unui cont la dispoziția Conpet. 

(se bifează una dintre variante) 
 

             
3. Termenul de livrare este de : 
 

Livrarea barajului absorbant se va face într-o singură transă, în termen de 30 zile de la primirea comenzii. 
                           

4. Garanția acordată produselor este de______________________________luni.   
                            (24 luni de la data semnarii fara obiectiuni a procesului verbal de receptie) 

 
5. Soluțiile tehnice adoptate: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
6. Justificarea soluțiilor tehnice adoptate: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Operator economic, 
_______________________ 

(semnătura autorizată) 
  



 

 

 

              

 

                                                                                                                                 Formularul nr. 9 
 

OPERATOR ECONOMIC        
_____________________ 
    (denumirea/numele) 

 
 
 

 
 
 
 

DECLARAȚIE PRIVIND REGULILE OBLIGATORII REFERITOARE LA  
CONDIȚIILE DE MUNCĂ ȘI DE PROTECȚIE 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 achiziției) 

organizata de CONPET S.A. Ploiești, am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și 

protecția muncii conform Legii securitatii și sănătății în muncă, precum și a altor acte normative 

referitoare la aceasta, în vigoare la nivel național. De asemenea, pe parcursul îndeplinirii contractului 

vom respecta legislația în vigoare, privind condițiile de munca și protectia muncii. 

Înțeleg ca prezenta declarație face parte integranta din oferta prezentată de societatea pe 

care o reprezint, oferta cu caracter ferm și obligatoriu. 

 

 
 

Operator economic, 
______________________ 

(semnatura autorizată ) 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

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

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către ___________________________________________________ 
     (denumirea autoritatii contractante 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 furnizeze, 

_______________________________________________________  

                                     (denumirea produselor) 

pentru suma totală de ______________________lei fara TVA. 

(suma in litere și în cifre)         

 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam 

produsele în 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: 
 
 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) 



 

 

OPERATOR ECONOMIC                                                                          
_____________________ 
 
   (denumirea/numele) 
 

 
ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA 

 

 

 
Prețul total pentru furnizarea a 540 metri liniari baraj absorbant este de __________lei fara TVA. 

 

Preţul unitar pentru un ml de baraj absorbant este de __________ lei fara TVA. 

 

Termenul de plată al facturii este de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora la 

Achizitor. 

 
Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub următoarea formă: 

 
 Scrisoare de garantie de buna executie emisa de o societate bancara. 

 
 Virament bancar, prin deschiderea unui cont la dispoziția Conpet. 

 
                     (se bifează una dintre variante) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operator economic, 

________________ 

(semnătura autorizată) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Formularul nr. 11 
 OPERATOR ECONOMIC 
________________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 

 

 

 

 

 

 
DECLARAȚIE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 

 
 

Subsemnatul, ______________________________________________________, 
reprezentant legal al societății comerciale ______________________________________ declar pe 
propria răspundere că în urma analizării documentației de atribuire pentru elaborarea și prezentarea 
ofertei pentru achiziția ______________________________________________ 
___________________________________________, am luat la cunoștință de clauzele contractuale 
asa cum sunt precizate în contractul din Sectiunea III. 

Declar că, față de contractul din Secțiunea III: 
 nu am propuneri de modificare 
 am urmatoarele propuneri de modificare: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Înțeleg că oferta depusă de noi poate fi respinsă ca neconformă, în cazul în care facem 

propuneri de modificare a clauzelor contractuale obligatorii, astfel cum sunt acestea stabilite în cadrul 
documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru achizitor, și, deși 
achizitorul ne-a informat cu privire la aceasta situație, nu renunțăm la aceste propuneri. 

Înțeleg că prezenta declarație face parte integrantă din oferta prezentată de societatea pe care 
o reprezint, ofertă cu caracter ferm și obligatoriu. 

Declar pe propria răspundere că, în cazul în care suntem desemnați câștigători, nu vom face 
obiecțiuni, anterior semnării contractului, la clauzele contractuale obligatorii.  
 

 
Data completării: ___________________ 
 
 

Operator economic 
________________________ 

(semnătura autorizată) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

OPERATOR ECONOMIC        Formularul nr. 12 
___________________ 
     (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 
înmatriculare/înregistrare:  

  (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, dacă este cazul:  

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

14. Principala piața a afacerilor:  

 
 
 
 

Operator economic, 
_______________ 

(semnătura autorizată) 
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