▪ MODELE FORMULARE ▪

Secţiunea „Formulare” conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare
examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are
obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi
semnate de persoanele autorizate.

LISTA FORMULARELOR

Formular 1 Formular de oferta financiara;
Formular 2 Informatii generale;
Formular 3 Imputernicire;
Formular 4 Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din legea 98/2016;
Formular 5 Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe
toată durata de îndeplinire a contractului de servicii;
Formular 6 Declaratie privind securitate si sanatate in munca;
Formular 7 Declaratie privind utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice de care dispune operatorul
economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;
Formular 8 Declaraţia de accept a contractului de servicii cu / fără obiecţiuni;
Formular 9 Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale.
Formular 10 Model Propunere Tehnică servicii de exploatare forestiera

Formular 1
FORMULAR DE OFERTA FINANCIARĂ
Catre,
R.P.L.P Maierus R.A., Strada N. Balcescu, Nr.2, Maierus
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _______________
_______________________________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
(denumirea/numele ofertantului)
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam “Servicii de exploatare forestieră”
cod 77211100-3, pentru urmatoarele partizi:

Nr.
crt.

Nr.
Lot.

Partida

UP/UB

u.a.

Volum
brut (m.c)

0
1

1

2

3

4

5

Tarif
unitar/Partida
Lei fara
T.V.A/mc

Valoare prestatie
OFERTA
Lei fara
T.V.A/Partida
(Col.7=Col.5xCol.6)

6

7

2
3
4
5

Total valoare prestata
Lei fara T.V.A/Lot
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in
graficul de timp stabilit (conform autorizatiei de exploatare si a esalonarii).
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
_________________________zile, respectiv pana la data de _________________, si ea va ramane obligatorie
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un
contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in
mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_________________(semnatura), in calitate de _______________________________, legal autorizat
sa semnez oferta pentru si in numele _______________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
Operator economic
________________
(denumirea/numele)

Formular 2
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: ………………………………….....................................................
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
6.Cont IBAN:……………………………………………………………………………………………………..
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Obiectul de activitate, pe domenii:
…………………………………….....................
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ……………………………………………
………………………………………………………………………………………....................……..
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

Data completarii …..................(ziua, luna, anul).

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizata)

Formular 3
OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

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

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

Formular 4
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
________________________________________________________________,
(denumirea/numele
și
sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura, declar pe proprie răspundere,
următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu
privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în
situaţia de a fi exclusă din procedură.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă
cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire
1. Director-Sef ocol - ing. Bordas Florin Mihai;
2. Consilier Juridic – cj. Doroftei Raluca Alexandra
3. Contabil șef - ec. Iorga Marius Ioan;
4. Contabil – ec. Rapeanu Radu Stefan;
5. Responsabil Fond forestier: ing. Radeanu Gheorghe;
6. Responsabil Achizitii Publice: ing: Dragoi Radu Constantin;
7. Responsabil Productie/Mecanizare: ing: Dogaru Gabriel Nicolae;
8. Responsabil Paza, P.S.I, S.S.M: tehn. Meszaros Gabor;
9. Sef Districtul I: dr.ing. Enache Leonard Nicolae;
10. Sef Districtul II: ing. Szabo Ladislau;
11. Sef Districtul III: ing. Apreotesei Gheorghe;
12. Responsabil Cultura-Refacere: ing: Ciolan Matei-Nicolae;
13. Responsabil H.R.: Boricean Antonia Malina

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

FORMULAR NR. 5
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată
durata de îndeplinire a contractului de servicii

Subsemnatul …………………….. (numele si prenumele in clar ale persoanei autorizate), reprezentant al
……………………….. (denumirea ofertantului/membrului asocierii.....) declar pe propria raspundere ca ma
angajez
sa
prestez
serviciile
pe
parcursul
indeplinirii
contractului
„.......................................................................”, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile
privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de
îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt in vigoare in România.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la
respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a
contractului si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data :
(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampliă), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________
(denumire/nume operator economic)

FORMULAR NR. 6
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Subsemnatul

........................................................

(denumirea

ofertantului)

declar

pe

propria

raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu
regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii :

Ofertant,……....………………………..
(semnatura autorizata)

FORMULAR NR. 7
OFERTANTUL
..................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE ŞI ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE
OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A
CONTRACTULUI

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
.............................................................
....................................................................................................
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
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 şi adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Data completarii …..................(ziua, luna, anul).

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

ANEXA FORMULAR NR. 7

LISTA
cuprinzând cantităţile de echipamente tehnice
Nr.
Crt.

Formă de deţinere
Denumire echipament

U.M.

Cantitate

1.
2.
3.
4.
5
6
7
Data completarii …..................(ziua, luna, anul).

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

Proprietate

În chirie

FORMULAR NR. 8

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

DECLARAŢIA
de accept a contractului de servicii
cu / fără obiecţiuni

Subsemnatul(a).................................................. (denumirea, numele operatorului economic), în
calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ...........................................................................
(denumirea serviciului şi codul CPV), la data de ......………………....... (zi/lună/an), organizată de
................................................ (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere că:
a). [ ]* - accept fără obiecţiuni contractul de prestari servicii - Model Contract
b). [ ]* - accept cu obiecţiuni contractul de prestari servicii - Model Contract, obiecţiunile fiind
următoarele :
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
* ( Se va bifa cu X căsuţa corespunzătoare )
Data completarii …..................(ziua, luna, anul).

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

FORMULAR NR. 9
OPERATOR ECONOMIC
............................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE CUPRINZAND – INFORMATIILE CONSIDERATE CONFIDENTIALE

Subsemnatul ..............................., reprezentant legal al SC ............................... SRL declar pe propria
răspundere că pentru prestarea serviciilor „...................................”, urmatoarele informatii cuprinse in
propunerea tehnica/propunerea financiara sunt confidentiale:

-

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
Ţara de reşedinţă
Adresa
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
Data

FORMULAR NR. 10
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

PROPUNERE TEHNICĂ SERVICII DE EXPLOATARE

MODEL
Către,
Regia Publica Locala a Padurilor Maierus R.A.

Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe care le vor îndeplini serviciile de
exploatare forestieră ce sunt ofertate la licitația din data de _________________________
Subscrisa, ________________________________, cu sediul în localitatea ______________
strada__________________,
nr.
__________,
ap.
___,
reprezentată
de
___________________________, în calitate de administrator, ne obligăm prin prezenta ca în cadrul
prestării serviciilor pentru lotul/loturile _______________, următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•

Să respectăm in totalitate prevederile caietului de sarcini;
Să folosim în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de
ocolul silvic pe raza căruia se află parchetul/partida în care vom presta serviciile de
exploatare;
Să respectăm fazele tehnologiei de exploatare aprobată de ocol;
Să folosim pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare serviciilor ce se
vor presta;
Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina noastră
ca unitate prestatoare de servicii;
Să respectăm STAS-urile în vigoare pentru sortarea materialului lemnos;
Să respectăm şi să aplicăm instrucţiunile de exploatare aprobate prin Ordinul 1540/2011,
precum şi orice alte prevederi legale referitoare la exploatarea masei lemnoase;
Se vor respecta epocile si termenele de taiere si scoatere a materialului lemnos din paduri,
durata maxima de exploatare a masei lemnoase precum si perioadele privind exploatarea
masei lemnoase conform tabelelor nr.2 si 3 din caietul de sarcini.

În cadrul serviciilor pe care le vom presta, vom efectua operaţiile conform Caietului de
sarcini, astfel:
• Doborât, secţionat, adunat, scos – apropiat în platforma primară;
• Fasonarea şi aşezarea lemnului de foc în steri;
• Curăţirea parchetelor, dacă este cazul (conform Ord. 1540/2011);
• Sortarea masei lemnoase în platforma primară pe tasoane.
Subsemnatul _____________________________ în calitate de ____________________
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _________________________________

