
ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI BARBULESTI

JUDETUL IALOMITA
Tel/fax 0243/288500 sau 0243/288600

primariabarbulesti@yahoo.com
________________________________________________________________

Nr.6794 / 02.08.2019

In atentia operatorilor economici interesati 

INVITATIE DE PARTICIPARE   

    Consiliul Local Barbulesti va invita sa participati la procedura de achizitie publica 
pentru atribuirea contractului de lucrari : ,,MODERNIZARE STRAZI/DRUMURI 
COMUNALE” in comuna Barbulesti, judetul Ialomita. 
 
Procedura aplicata: Incredintare directa. 

COD CPV: 45233120 – 6 Lucrari de constructii  drumuri

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut. 

Valoarea estimata fara TVA:448.958.30 lei.

Valoare estimata cu TVA inclus: 534.260,38 lei.

Sursa de finantare: Bugetul local. 

      Adresa la care se transmit ofertele: Primaria Barbulesti judetul Ialomita strada 
Principala nr.1146 Cod postal 927031, telefon/fax:0243288500; 0243288600, persoana 
de contact domnul Primar BACRITA DUMITRU..

    Conditii de participare se va face conform documentelor mentionate in fisa de date a 
achizitiei si a completarii formularelor 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, în mod individual sau ca asociat, 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. 
Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 

mailto:primariabarbulesti@yahoo.com


- Documente de înscriere
- Documente de calificare
- Propunere financiară
- Alte documente

Modul de transmitere al ofertelor: 

     Ofertele se transmit intr-un exemplar in original, in plic sigilat  pana la data si ora 
limita de primire a ofertelor: 12.08.2019 ora 10.  

Data limita de primire a ofertelor: 12.08.2019.

Adresa de deschidere a ofertelor : Primaria Barbulesti, judetul Ialomita. 

Data si ora deschiderii ofertelor: 12.08.2019 ora 12. 

     Documentatia de atribuire se obtine de la sediul autoritatii contractante: Primaria 
Barbulesti judetul Ialomita, birou de achizitii incepand cu data publicarii invitatiei pe 
site-ul primariei primariabarbulesti@yahoo.com   de fiecare operator economic interesat.
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FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

(DUAE)

Partea I: Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă
sau entitatea contractantă

INFORMAȚII PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Identitatea achizitorului Răspuns:

Nume: [   ]

Ce achiziție este vizată? Răspuns:

Titlu sau o scurtă descriere a achiziției: [   ]

Numărul de referință atribuit dosarului de către autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă (dacă este cazul):

[   ]



Partea II: Informații referitoare la operatorul economic

A: INFORMAȚII PRIVIND OPERATORUL ECONOMIC

Identificare: Răspuns:

Nume: [   ]

Cota de TVA, dacă este cazul:

Dacă nu se aplică nicio cotă de TVA, vă rugam să indicați 

[   ]

Adresa poștală: […………….]

Persoana sau persoanele de contact:

Telefon:

Email:

Adresa de internet: (adresa web) (dacă este cazul)

[…………….]

[…………….]

[…………….]

[…………….]

Informații generale: Răspuns:

Operatorul economic este o microîntreprindere, o întreprindere 
mică sau o întreprindere mijlocie?

[] Da [] Nu

Numai în cazul în care achiziția publică este rezervată:

operatorul economic este un atelier protejat sau o „întreprindere 
socială” sau va asigura executarea contractului în contextul 
programelor de angajare protejată?

Dacă da,

care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau 
defavorizați?

Dacă se solicită, vă rugăm să specificați categoria sau categoriile 
de lucrători cu dizabilități sau defavorizați în care se încadrează 
angajații în cauză?

[] Da [] Nu

[…………..]

[…………..]

Dacă este cazul, operatorul economic este înscris pe o listă oficial 
a operatorilor economici agreați sau deține o certificare echivalentă
[de exemplu, în cadrul unui sistem național de (pre)calificare]?

[] Da [] Nu [] Nu se aplică

Dacă da,

Vă rugăm să furnizați răspunsuri în cadrul celorlalte părți din 
prezenta secțiune, al secțiunii B și, după caz, al secțiunii C din 
prezenta parte, să completați partea V, dacă este cazul, și, în 
orice caz, să completați și să semnați partea VI.

a) Vă rugăm să menționați denumirea listei sau a certificatului și 
numărul relevant de înregistrare sau de certificare, dacă este cazul:

b) Dacă certificatul de înregistrare sau de certificare este disponibil
în format electronic, vă rugăm să precizați:

c) Vă rugăm să precizați referințele pe care se bazează 
înregistrarea sau certificarea și, dacă este cazul, clasificarea 
obținută pe lista oficială:

d) Înregistrarea sau cerificarea acoperă toate criteriile de selecție 
impuse?

Dacă nu:

În plus vă rugăm să completați informațiile-lipsă în partea IV 
secțiunea A, B, C sau D, după caz:

NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în 
documentele achiziției relevante:

e) Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat 
cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata 
impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității
contractante sau entității contractante să obțină acest certificat 
direct prin accesarea unei baze de date naționale sau în orice stat 
membru, disponibilă în mod gratuit?

a) […………..]

b) [adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), 
referința exactă a documentației]

[…………..][…………..][…………..][…………..]

c) […………..]

d) [] Da [] Nu

e) [] Da [] Nu



Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugam să precizați:

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]

[…………..][…………..][…………..][…………..]

Forma de participare: Răspuns:

Operatorul economic participă la procedura de achiziție publică 
împreună cu alții?

[] Da [] Nu

Dacă da, vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat

Dacă da:

a) Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul 
grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini 
specifice…):

b) Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care 
participă la procedura de achiziție publică împreună:

c) Dacă este cazul, denumirea grupului de participant:

a) […………..]

b) […………..]

c) […………..]

Loturi Răspuns:

Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul 
economic dorește să depună oferte:

[ ]

B: INFORMAȚII PRIVIND REPREZENTANȚII OPERATORUL ECONOMIC

Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe 
operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziție publică:

Reprezentare, dacă este cazul: Răspuns:

Numele și prenumele;

însoțite de data și locul nașterii, dacă sunt solicitate:

[…………..]

Poziție/acționând în calitate de: […………..]

Adresa poștală: […………..]

Telefon: […………..]

E-mail: […………..]

Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind 
reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia…):

[…………..]

C: INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA CAPACITĂȚII ALTOR ENTITĂȚI

Utilizarea capacităților: Răspuns:

Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a 
satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și 
(dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai
jos?

[] Da [] Nu

Dacă da, vă rugăm să prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și
din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător pentru entitatea în cauză, completat și 
semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză.

Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau 
nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziție 
publică de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor.



În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm 
să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D: INFORMAȚII PRIVIND SUBCONTRACTANȚII PE ALE CĂROR CAPACITĂȚI
OPERATORUL ECONOMIC NU SE BAZEAZĂ

(Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau 
entitatea contractantă.)

Subcontractarea: Răspuns:

Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte 
din contract unor subcontractori?

[] Da [] Nu

Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm enumerați 
subcontractanții propuși:

[…]

Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din prezenta 
secțiune, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre 
subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.



Partea III: Motive de excludere

A: MOTIVE REFERITOARE LA CONDAMNĂRILE PENALE

Art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 sau art. 177 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 stabilește următoarele motive de excludere:

1. Constituirea unui grup infracțional organizat;

2. Infracțiuni de corupție;

3. Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

4. Acte de terorism;

5. Spălare de bani;

6. Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;

7. Fraudă.

Motive legate de condamnările în temeiul art. 164 alin. (1) din 
Legea nr. 98/2016, respectiv art. 177 alin. (1) din Legea nr. 
99/2016

Răspuns:

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru
al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere
al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări 
pronunțate printr-o hotărâre definitivă, pentru unul dintre 
motivele enunțate mai sus, printr-o condamnare pronunțată cu cel 
mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă 
de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?

[] Da [] Nu

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați: [adresa de internet, autoritatea sau 
organismul emitent(ă), referința exactă a documentației]:

[………….][…………][…………]

Dacă da, vă rugăm să precizați:

a) Data condamnării, specificând care dintre punctele 1-6 se aplică 
și motivul (motivele) condamnării,

b) Identificați cine a fost condamnat;

c) În măsura în care se stabilește direct în condamnare:

a) Data: [], punctul (punctele)[], motivul (motivele)[]

b) [……]

c) Durata perioadei de excludere […………] și punctul (punctele) 
în cauză []

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați [adresa internet, autoritatea sau organismul 
emitent (ă), referința exactă a documentației]:

[…………][…………][…………]

În cazul condamnărilor pronunțate, operatorul economic a luat 
măsuri pentru a-și demonstra fiabilitatea, în ciuda existenței unui 
motiv relevant de excludere („autocorectare”)?

[] Da [] Nu

Dacă da, vă rugăm să descreți măsurile întreprinse: […………]



B: MOTIVE LEGATE DE PLATA IMPOZITELOR SAU A CONTRIBUȚIILOR LA
ASIGURĂRILE SOCIALE

Plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale Răspuns:

Operatorul economic și-a îndeplinit toate obligațiile cu privire la 
plata impozitelor și taxelor sau a contribuțiilor la asigurările 
sociale, atât în țară în care este stabilit, cât și în statul membru al 
autorității contractante sau entității contractante, în cazul în care 
este diferit de țara de stabilire?

[] Da [] Nu

Dacă nu, vă rugăm să menționați:

a) Țara sau statul membru în cauză

b) Care este suma în cauză?

c) Cum a fost stabilită această încălcare a obligațiilor:

1) Printr-o hotărâre judecătorească sau printr-o decizie 
administrativă:

- Această hotărâre/decizie este definitivă și obligatorie?

- Vă rugam să precizați data condamnării sau a hotărârii/deciziei.

- În cazul unei condamnări, durata perioadei de excludere, în 
măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare:

2) Prin alte mijloace? Vă rugăm să precizați:

d) Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind 
impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau 
încheind un angajament cu caracter obligatoriu în vederea plății 
acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau 
a amenzilor?

Impozite Contribuții sociale

a) [………….]

b) [………….]

c1) [] Da [] Nu

- [] Da [] Nu

- [………….]

- [………….]

c2) [………….]

d) [] Da [] Nu

Dacă da, vă rugăm să furnizați 
detalii:

[………….]

a) [………….]

b) [………….]

c1) [] Da [] Nu

- [] Da [] Nu

- [………….]

- [………….]

c2) [………….]

d) [] Da [] Nu

Dacă da, vă rugăm să furnizați 
detalii:

[………….]

În cazul în care documentația relevantă privind plata impozitelor 
sau a contribuțiilor sociale este disponibilă în format electronic, vă 
rugăm să menționați:

[adresa internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]:

[………….][………….][………….]

C: MOTIVE LEGATE DE INSOLVENȚĂ, CONFLICT DE INTERESE SAU ABATERI
PROFESIONALE

Vă atragem atenția asupra faptului că, în scopul acestei achiziții publice, este posibil ca unele din următoarele motive de excludere să fi 
fost definite mai precis în legislația națională, în anunțul relevant sau în documentele achiziției. Prin urmare, legislația națională poate 
prevedea, de exemplu, că noțiunea de „abatere profesională gravă” poate acoperi mai multe comportamente diferite.

Informații privind eventualele cazuri de insolvență, conflict de 
interese și abateri profesionale

Răspuns:

În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat 
obligațiile în domeniul mediului, social și al muncii?

[] Da [] Nu

Dacă da, operatorul economic a luat măsuri pentru a-și demonstra 
fiabilitatea în ciuda existenței acestui motiv de excludere 
(„autocorectare”)?

[] Da [] Nu

Dacă da, vă rugăm să descrieți măsurile întreprinse:

[…………..]

Operatorul economic se află în vreuna din următoarele situații:

a) Stare de faliment sau

b) Face obiectul unor proceduri de insolvență sau de lichidare sau

c) Într-un concordat preventiv sau

d) Într-o situație similară care rezultă dintr-o procedură similară 

[] Da [] Nu



din legislațiile sau reglementările naționale sau

e) Într-o situație de administrare judiciară sau

f) Într-o situație de încetare a activității?

Dacă da:

- Vă rugăm să furnizați detalii:

- Vă rugăm să precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în
măsură să executați contractul, ținând cont de normele naționale 
aplicabile și de măsurile privind continuarea activității în aceste 
condiții?

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați:

- [……………]

- [……………]

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]:

[……………][……………][……………]

Operatorul economic se face vinovat de o abatere profesională 
gravă?

Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii:

[] Da [] Nu

[……………]

Dacă da, operatorul economic a luat măsuri de autocorectare?

[] Da [] Nu

Dacă da, vă rugăm să descrieți măsurile întreprinse:

[……………]

Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori 
economici care au ca obiect denaturarea concurenței?

Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii:

[] Da [] Nu

[……………]

Dacă da, operatorul economic a luat măsuri de autocorectare?

[] Da [] Nu

Dacă da, vă rugăm să descrieți măsurile întreprinse:

[……………]

Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese 
care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice?

Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii:

[] Da [] Nu

[……………]

Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta
a oferit consultanță autorității contractante sau entității 
contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea 
procedurii de achiziții publice?

Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii:

[] Da [] Nu

[……………]

Operatorul economic se află într-o situație în care un contract de 
achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate 
contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost reziliat 
anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni 
comparabile în legătură cu respectivul contract anterior?

Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii:

[] Da [] Nu

[……………]

Operatorul economic poate confirma că:

a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea 
informațiilor solicitate pentru verificarea absenței motivelor de 
excludere sau a îndeplinit criteriile de selecție,

b) Nu a ascuns astfel de informații,

c) A fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele 
justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea 
contractantă și

d) Nu a încercat să influențeze în mod nepermis procesul 
decizional al autorității contractante sau al entității contractante, să 
obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje 
necuvenite în cadrul procedurii de achiziție publică sau să 
furnizeze din neglijență informații false care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și 
atribuirea?

[] Da [] Nu



D: ALTE MOTIVE DE EXCLUDERE

Alte motive de excludere Răspuns:

Se aplică motivele de excludere care sunt specificate în anunțul 
relevant sau în documentele achiziției?

Dacă documentele solicitate în anunțul relevant sau în 
documentele achiziției sunt disponibile în format electronic, vă 
rugăm să menționați:

[] Da [] Nu

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]:

[……………][……………][……………]

În cazul în care se aplică oricare dintre motivele de excludere, 
operatorul economic a luat măsuri de autocorectare?

Dacă da, vă rugăm să precizați măsurile întreprinse:

[] Da [] Nu

[……………]



Partea IV: Criterii de selecție

În ceea ce privește criteriile de selecție (secțiunea a sau secțiunile A-D din prezenta parte) operatorul economic declară că:

a: INDICAȚIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECȚIE

Operatorul economic trebuie să completeze acest câmp numai în cazul în care autoritatea contractantă sau entitatea contractantă a precizat
în anunțul relevant sau în documentația achiziției menționate în anunț că operatorul economic se poate limita la completarea secțiunii a 
din partea IV fără să trebuiască să completeze nicio altă secțiune din partea IV:

Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse Răspuns:

Îndeplinirea criteriilor de selecție impuse: [] Da [] Nu

A: CAPACITATEA DE A CORESPUNDE CERINȚELOR

Operatorul economic trebuie să furnizeze informații numai în cazul în care criteriile de selecție respective au fost impuse de autoritatea 
contractantă sau de entitatea contractantă în anunțul relevant sau în documentele achiziției menționate în anunț.

Capacitatea de a corespunde cerințelor Răspuns

1) Este înscris într-unul dintre registrele profesionale sau 
comerciale relevante din statul membru în care este stabilit:

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați:

[……………]

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]:

[……………][……………][……………]

2) Pentru contractele de servicii:

Operatorul economic are nevoie de o autorizație specială sau 
trebuie să fie membru al unei organizații pentru a putea presta 
serviciul în cauză în țara unde este stabilit?

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați:

[] Da [] Nu

Dacă da, vă rugăm să precizați care sunt acestea și dacă operatorul 
economic dispune de ele: […] [] Da [] Nu

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]:

[……………][……………][……………]

B: SITUAȚIA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ

Operatorul economic trebuie să furnizeze informații numai în cazul în care criteriile de selecție respective au fost impuse de autoritatea 
contractantă sau de entitatea contractantă în anunțul relevant sau în documentele achiziției menționate în anunț.

Situația economică și financiară Răspuns

1a) Cifra sa de afaceri anuală („generală”) pentru numărul de 
exerciții financiare impus în anunțul relevant sau în documentele 
achiziției, după cum urmează:

și/sau

1b) Cifra sa de afaceri medie anuală pentru numărul de ani 
impus în anunțul relevant sau în documentele achiziției, după 
cum urmează:

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați:

anul: [……] cifra de afaceri: [……][…]moneda

anul: [……] cifra de afaceri: [……][…]moneda

anul: [……] cifra de afaceri: [……][…]moneda

(numărul de ani, cifra de afaceri medie):

[……..…],[………][…]moneda

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]:



[……………][……………][……………]

2a) Cifra sa de afaceri anuală („specifică”) în domeniul la care 
se referă contractul și care este specificat în anunțul relevant sau 
în documentele achiziției pentru numărul de exerciții financiare 
impus, după cum urmează:

și/sau

2b) Cifra sa de afaceri medie anuală în domeniul și pentru 
numărul de ani impus în anunțul relevant sau în documentele 
achiziției, după cum urmează:

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați:

anul: [……] cifra de afaceri: [……][…]moneda

anul: [……] cifra de afaceri: [……][…]moneda

anul: [……] cifra de afaceri: [……][…]moneda

(numărul de ani, cifra de afaceri medie):

[……..…],[………][…]moneda

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]:

[……………][……………][……………]

3) În cazul în care informațiile privind cifra de afaceri (generală 
sau specifică) nu sunt disponibile pentru întreaga perioadă impusă, 
vă rugăm să precizați data la care operatorul economic a fost 
înființat sau și-a început activitatea:

[……………]

4) În ceea ce privește indicatorii financiari specificați în anunțul 
relevant sau în documentele achiziției, operatorul economic 
declară că valoarea (valorile) reală (reale) pentru indicatorii 
solicitați este (sunt) după cum urmează:

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați:

(identificarea indicatorului solicitat - raportul dintre x și y - și 
valoarea acestuia):

[……………][……………]

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]:

[……………][……………][……………]

5) Suma asigurată prin asigurarea sa împotriva riscurilor 
profesionale este următoarea:

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați:

[……………][…]monedă

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]:

[……………][……………][……………]

6) În ceea ce privește alte cerințe economice sau financiare, dacă 
este cazul, care ar putea fi specificate în anunțul de relevant sau în 
documentele achiziției, operatorul economic declară că:

Dacă documentele relevante care ar putea fi specificate în anunțul 
relevant sau în documentele achiziției sunt disponibile în format 
electronic, vă rugăm să precizați:

[……………]

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]:

[……………][……………][……………]

C: CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ

Operatorul economic trebuie să furnizeze informații numai în cazul în care criteriile de selecție respective au fost impuse de autoritatea 
contractantă sau de entitatea contractantă în anunțul relevant sau în documentele achiziției menționate în anunț.

Capacitatea tehnică și profesională Răspuns

1a) Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări:

În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit 
următoarele lucrări de tipul specificat:

Dacă documentele relevante privind buna execuție și rezultatul 
corespunzător pentru lucrările cele mai importante sunt disponibile
în format electronic, vă rugăm să precizați:

Numărul de ani (această perioadă este specificată în anunțul 
relevant sau în documentele achiziției):

[……………]

Lucrări: […………]

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]:

[……………][……………][……………]

1b) Numai pentru contractele de achiziții publice de produse și Numărul de ani (această perioadă este specificată în anunțul 



de servicii:

În perioada de referință operatorul economic a efectuat 
următoarele livrări principale de tipul specificat sau a prestat 
următoarele servicii principale de tipul specificat: la întocmirea 
listei, vă rugăm să indicați valorile, datele și beneficiarii publici 
sau privați:

relevant sau în documentele achiziției):

[………..…]

Descriere sume date beneficiari

2) Poate recurge la următorii tehnicieni sau la următoarele 
organisme tehnice, mai ales cei (cele) responsabili (responsabile) 
de controlul calității:

În cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, operatorul 
economic va putea recurge la următorii tehnicieni sau la 
următoarele organisme tehnice:

[……………]

[……………]

3) Utilizează următoarele instalații tehnice și măsuri de 
asigurare a calității, iar resursele sale de studiu și de cercetare 
sunt după cum urmează:

[……………]

4) Va fi în măsură să aplice următoarele sisteme de management 
și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare pe durata 
executării contractului:

[……………]

5) Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie
furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau 
serviciile solicitate cu un scop anume:

Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale 
capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, 
ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale 
măsurilor de control al calității?

[] Da [] Nu

6) Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt 
deținute de către:

a) prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau (în 
funcție de cerințele stabilite în anunțul relevant sau în documentele
achiziției)

b) personalul de conducere al acestuia:

a) [……………]

b) [……………]

7) Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de 
management de mediu atunci când execută contractul:

[……………]

8) Efectivele medii anuale de personal ale operatorului economic
și numărul membrilor personalului de conducere din ultimii trei 
ani au fost după cum urmează:

Anul, efectivele medii anuale de personal:

[……………],[……………],

[……………],[……………],

[……………],[……………],

Anul, numărul membrilor personalului de conducere:

[……………],[……………],

[……………],[……………],

[……………],[……………].

9) Va dispune de următoarele utilaje, instalații sau echipamente 
tehnice pentru executarea contractului:

[……………]

10) Operatorul economic intenționează să subcontracteze 
eventual următoarea parte (adică procentaj) din contract:

[……………]

11) Pentru contractele de achiziții publice de bunuri:

Operatorul economic va furniza eșantioanele, descrierile sau 
fotografiile solicitate ale produselor care urmează să fie furnizate, 
care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate:

Dacă este cazul, operatorul economic declară, de asemenea, că va 
furniza certificatele de autenticitate solicitate:

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați:

[] Da [] Nu

[] Da [] Nu

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]:

[……………][……………][……………]



12) Pentru contractele de achiziții publice de bunuri:

Operatorul economic poate furniza certificatele solicitate emise de
instituție sau servicii oficiale de control al calității cu competențe
recunoscute, care să ateste conformitatea produselor clar 
identificate prin trimiteri la specificațiile sau la standardele tehnice
care sunt stabilite în anunțul relevant sau în documentele 
achiziției?

Dacă nu, vă rugăm să explicați de ce și să precizați ce alte 
mijloace de proba pot fi utilizate:

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați:

[] Da [] Nu

[……………]

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]:

[……………][……………][……………]

D: SISTEME DE ASIGURARE A CALITĂȚII ȘI STANDARDE DE MANAGEMENT DE
MEDIU

Operatorul economic trebuie să furnizeze informații numai în cazul în care sistemele de asigurare a calității și/sau standardele de 
management de mediu au fost solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă în anunțul relevant sau în documentele 
achiziției menționate în anunț.

Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de
mediu

Răspuns

Operatorul economic va putea să prezinte certificate întocmite de 
organisme independente care să ateste că operatorul economic 
respectă standarde de asigurare a calității cerute, inclusiv 
privind accesibilitatea pentru persoanele cu handicap?

Dacă nu, vă rugăm să explicați de ce și să precizați ce alte 
mijloace de probă privind sistemul de asigurare a calității pot fi 
furnizate:

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați:

[] Da [] Nu

[……………]

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]:

[……………][……………][……………]

Operatorul economic va putea să prezinte certificate întocmite de 
organisme independente care să ateste că operatorul economic 
respectă sistemele sau standardele de management de mediu 
cerute?

Dacă nu, vă rugăm să explicați de ce și să precizați ce alte 
mijloace de probă privind sistemele sau standardele de 
management de mediu pot fi furnizate:

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, 
vă rugăm să precizați:

[] Da [] Nu

[……………]

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]:

[……………][……………][……………]

Partea IV: Reducerea numărului de candidați calificați

Operatorul economic trebuie să prezinte informații numai dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă a specificat criteriile sau
regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați care vor fi invitați să depună oferte sau să 
participe la dialog. Aceste informații, care pot fi însoțite, dacă este cazul, de cerințe privind certificatele (tipurile de certificate) sau 
formele de documente justificative care trebuie furnizate, sunt prestate în anunțul relevant sau în documentele achiziției menționate în 
anunț.

Numai pentru procedurile restrânse, procedurile competitive cu negociere, procedurile de dialog competitiv și parteneriatele pentru 
inovare:
Operatorul economic declară că:

Reducerea numărului de candidați Răspuns:

Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii 
aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul 
mod:

În cazul în care sunt solicitate anumite certificate sau alte forme de
documente justificative, vă rugăm să precizați pentru fiecare dintre

[…]

[] Da [] Nu



acestea dacă operatorul economic dispune de documentele 
solicitate:

Dacă unele dintre aceste certificate sau alte forme de documentare 
justificative sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să 
precizați pentru fiecare:

[adresa internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința 
exactă a documentației]:

[……][……][……]

Partea V: Declarații finale

Subsemnatul declar că informațiile prezentate în părțile II - V de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin
consecințele cazurilor grave de declarații false.

Subsemnatul  declar în mod oficial  că pot  să  furnizez, la  cerere și  fără întârziere,  certificatele  și  alte  forme  de documente  justificative
menționate, cu excepția cazurilor în care:

(a) Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative vizate direct prin accesarea unei
baze de date naționale în orice stat membru, disponibilă în mod gratuit sau

(b) La 18 octombrie 2018 cel mai târziu, autoritatea contractantă sau entitatea contractantă deține deja documentele în cauză.

Subsemnatul declar în mod oficial că sunt de acord ca [identificați autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, astfel cum este descrisă
în  partea  I  secțiunea  A]  să  obțină  acces  la  documentele  justificative  privind  informațiile  pe  care  le-am  furnizat  în  [identificați
partea/secțiunea/punct(punctele) în cauză] din prezentul document european de achiziție unic în scopul [identificați procedura de achiziții
publice: (scurtă descriere, referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, numărul de referință)].

Data, locul și, dacă se solicită sau dacă este (sunt) necesară (necesare), semnătura (semnăturile): [……………….]



ANEXA 1

Instrucțiuni

DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele
eliberate  de  autoritățile  publice  sau de  părți  terțe.  În  conformitate  cu art.  193 din  Legea  nr.  98/2016 privind  achizițiile  publice,  acest
document este o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici
sunt sau pot fi excluși, îndeplinește criteriile de selecție relevante și, dacă este cazul, respectă regulile și criteriile obiective care au fost
stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe. Obiectivul acestui document este de a
reduce sarcinile administrative care decurg din necesitatea de a produce un număr semnificativ de certificate sau de alte documente legate de
criteriile de excludere și de selecție.

Pentru a facilita sarcina operatorilor economici atunci când completează un DUAE, statele membre pot emite orientări privind utilizarea

DUAE, prin care să explice, de exemplu, ce dispoziții din dreptul național sunt pertinente în legătură cu partea a III-a secțiunea A 1, faptul că
s-ar putea ca într-un anumit stat membru să nu fie stabilite sau emise liste oficiale de operatori economici agreați sau certificate echivalente
sau prin care să precizeze informațiile și referințele care trebuie furnizate pentru a le permite autorităților contractante să extragă un anumit
certificat în format electronic.

Atunci  când  pregătesc  documentele  achiziției  pentru  o  anumită  procedură  de  achiziții  publice,  autoritățile  contractante  și  entitățile
contractante trebuie  să indice în  invitația  la  o procedură  concurențială de ofertare,  în  documentele  achiziției  menționate  în  invitația  la
procedura concurențială de ofertare sau în invitațiile de confirmare a interesului informațiile pe care le vor solicita operatorilor economici,

inclusiv o declarație explicită în care să precizeze dacă informațiile prevăzute în părțile II și III2 ar trebui sau nu furnizate în ceea ce privește

subcontractanții  pe  capacitățile  cărora  nu  se  bazează  operatorul  economic3.  De  asemenea,  acestea  le  pot  facilita  sarcina  operatorilor
economici, precizând informațiile respective direct într-o versiune electronică a DUAE, de exemplu prin utilizarea serviciului pentru DUAE

(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html4) pe care serviciile Comisiei îl vor pune,

cu titlu gratuit, la dispoziția autorităților contractante, entităților contractante, operatorilor economici, furnizorilor de servicii electronice și
altor părți interesate.

Ofertele din cadrul procedurilor deschise și cererile de participare din cadrul procedurilor restrânse, al procedurilor competitive cu negociere,
al dialogurilor competitive sau al parteneriatelor pentru inovare trebuie să fie însoțite de un DUAE completat de operatorii economici pentru

a furniza informațiile solicitate5. Cu excepția anumitor contracte bazate pe acorduri-cadru, ofertantul căruia se intenționează să îi fie atribuit
contractul va trebui să furnizeze certificate și documente justificative actualizate.

Statele membre pot reglementa sau pot lăsa la latitudinea autorităților  contractante și entităților  contractante să decidă dacă să utilizeze
DUAE și în cadrul procedurilor de achiziții publice care nu fac obiectul sau fac doar parțial obiectul normelor procedurale detaliate stabilite
în Directiva 2014/24/UE sau 2014/25/UE, de exemplu pentru achizițiile care nu depășesc pragurile relevante sau achizițiile care fac obiectul

unor  norme  speciale  aplicabile  serviciilor  sociale  și  altor  servicii  specifice  („regimul  moderat”)6.  În  mod  similar,  statele  membre  pot

reglementa sau pot lăsa la latitudinea autorităților contractante și entităților contractante să decidă dacă să utilizeze DUAE și în legătură cu

atribuirea contractelor de concesiune, indiferent dacă acestea fac sau nu fac obiectul dispozițiilor Directivei 2014/23/UE7.

1 De exemplu, faptul că operatorii economici care au fost condamnați în temeiul articolelor x, y și z din codul penal național trebuie să
declare acest lucru atunci când completează informațiile  privind condamnările pentru participarea la o organizație criminală  sau pentru
spălare de bani…

2 Informații privind motivele de excludere.

3 A se vedea articolul 71 alineatul (5) al treilea paragraf din Directiva 2014/24/UE, precum și articolul 88 alineatul (5) al treilea paragraf din
Directiva 2014/25/UE.

4 Acesta este linkul  către versiunea preliminară în curs  de elaborare. Atunci când va  fi  disponibil,  linkul  către versiunea completă  de
producție va fi adăugat sau pus la dispoziție în alt mod.

5 Situația este mai complexă în ceea ce privește procedurile de negociere fără publicare prealabilă, prevăzute la articolul 32 din Directiva
2014/24/UE și la articolul 50 din Directiva 2014/25/UE, întrucât aceste dispoziții  se aplică unor realități foarte diferite. Solicitarea unui
DUAE ar constitui o sarcină administrativă inutilă sau ar fi inadecvată din alte puncte de vedere 1) atunci când nu poate exista decât un
singur participant prestabilit [în cazul celor două directive, articolul 32 alineatul (2) litera (b), alineatul (3) litera (b), alineatul (3) litera (d) și
alineatul (5) din Directiva 2014/24/UE și, respectiv,  articolul 50 literele (c), (e), (f) și (i) din Directiva 2014/25/UE] și 2) din motive de
urgență [articolul 32 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2014/24/UE și articolul 50 literele (d) și (h) din Directiva 2014/25/UE] sau din
cauza caracteristicilor speciale ale tranzacției cu produse cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri [articolul 32 alineatul (3) litera (c) din
Directiva 2014/24/UE și articolul 50 litera (g) din Directiva 2014/25/UE]. Pe de altă parte, DUAE și-ar îndeplini rolul pe deplin și ar trebui
solicitat în celelalte cazuri, caracterizate de posibilitatea de a exista mai mulți participanți și de absența stării de urgență sau a caracteristicilor
specifice legate de tranzacție. Aceste cazuri sunt prevăzute la articolul 32 alineatul (2) litera (a), alineatul (3) litera (a) și alineatul (4) din
Directiva 2014/24/UE și la articolul 50 literele (a), (b) și (j) din Directiva 2014/25/UE.

6 Articolele 74-77 din Directiva 2014/24/UE și, respectiv, articolele 91-94 din Directiva 2014/25/UE.



Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă poate cere oricărui ofertant, în orice moment în cursul procedurii, să depună toate sau o
parte  dintre  certificatele  și  documentele  justificative  solicitate  atunci  când  acest  lucru  este  necesar  pentru  a  asigura  desfășurarea
corespunzătoare a procedurii.

Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în cazuri
grave de declarații false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru verificarea
absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau nu au fost în
măsură să prezinte documentele justificative.

Operatorii  economici  pot  reutiliza  informațiile  care  au  fost  furnizate  într-un  DUAE deja  utilizat  într-o  procedură  de  achiziții  publice
precedentă, cu condiția ca informațiile să rămână corecte și să fie în continuare pertinente. Acest lucru se poate realiza cel mai ușor prin
introducerea informațiilor în noul DUAE folosind funcționalitățile adecvate care sunt furnizate în acest sens în cadrul serviciului electronic
pentru DUAE menționat anterior. Desigur, va fi posibilă și reutilizarea informațiilor prin intermediul altor forme de copiere a informațiilor,
de exemplu a informațiilor stocate în echipamentul informatic al operatorului economic (calculatoare, tablete, servere etc.).

În conformitate cu articolul 59 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2014/24/UE, DUAE se eliberează exclusiv în format electronic;

acest  lucru poate fi  totuși  amânat  până la 18 aprilie  2018 cel târziu8.  Aceasta înseamnă că atât  versiunea pe deplin electronică,  cât și
versiunea pe suport de hârtie a DUAE pot să coexiste până la 18 aprilie 2018 cel târziu. Serviciul pentru DUAE menționat anterior va
permite operatorilor economici să completeze DUAE în format electronic în toate cazurile, permițându-le astfel să se bucure pe deplin de
avantajele funcționalităților oferite (nu în ultimul rând cea de reutilizare a informațiilor). Pentru utilizarea în cadrul procedurilor de achiziții
publice în care utilizarea mijloacelor electronice de comunicare a fost amânată (ceea ce este posibil  până la 18 aprilie 2018 cel târziu),
serviciul pentru DUAE le permite operatorilor economici să imprime DUAE pe care l-au completat în format electronic sub forma unui
document pe suport de hârtie care poate fi apoi transmis autorității contractante sau entității contractante prin alte mijloace de comunicare

decât cele electronice9.

Astfel  cum s-a precizat  anterior,  DUAE constă într-o declarație  oficială a operatorului  economic,  potrivit  căreia nu se  aplică  motivele
relevante de excludere, sunt îndeplinite criteriile de selecție relevante și vor fi furnizate informațiile relevante solicitate de către autoritatea
contractantă sau entitatea contractantă.

Atunci când achizițiile publice sunt împărțite în loturi și criteriile de selecție10 sunt diferite de la lot la lot, ar trebui completat un DUAE
pentru fiecare lot (sau grup de loturi cu aceleași criterii de selecție).

Pe lângă acestea, DUAE identifică autoritatea publică sau partea terță responsabilă de întocmirea documentelor justificative11 și conține o

declarație oficială care atestă că operatorul economic va putea să furnizeze, la cerere și fără întârziere, documentele justificative respective.

Autoritățile contractante sau entitățile contractante pot alege sau statele membre le pot impune acestora12 să limiteze informațiile solicitate cu
privire la criteriile de selecție la o singură întrebare, și anume dacă, da sau nu, operatorii economici îndeplinesc toate criteriile de selecție
impuse.  Deși  se  pot  solicita  ulterior  informații  și/sau  documente  suplimentare,  trebuie  avut  grijă  să  se  evite  impunerea  unei  sarcini
administrative excesive asupra operatorilor economici prin solicitări sistematice de certificate sau alte forme de documente justificative din
partea tuturor participanților la o anumită procedură de achiziții publice sau prin practici care constau în identificarea în mod discriminatoriu
a operatorilor economici cărora li se solicită să furnizeze astfel de documente.

Obligațiile  autorităților  contractante și entităților  contractante de a obține  documentele în cauză direct prin accesarea unei baze de date
naționale din orice stat membru, disponibilă în mod gratuit, se aplică și în cazul în care informațiile solicitate inițial cu privire la criteriile de
selecție au fost limitate la un răspuns de tip da sau nu. Prin urmare, în cazul în care sunt solicitate astfel de documente electronice, operatorii
economici  vor  furniza  autorității  contractante  sau  entității  contractante  informațiile  necesare  pentru  a  obține  documentele  în  cauză  în
momentul verificării criteriilor de selecție, mai degrabă decât direct în DUAE.

În cazul în care un extras din registrul pertinent, cum ar fi cazierul judiciar, poate fi consultat de către autoritatea contractantă sau entitatea
contractantă în format electronic, operatorul economic poate preciza unde pot fi găsite informațiile (și anume denumirea arhivei, adresa de

7 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, JO L
94, 28.3.2014, p. 1.

8 A se vedea articolul 90 alineatul (3) din Directiva 2014/24/UE.

9 De asemenea, aceștia vor putea să genereze DUAE pe care l-au completat ca fișier PDF care poate fi transmis pe cale electronică sub
forma unui fișier atașat. Pentru a putea să reutilizeze ulterior informațiile, operatorii economici ar trebui să salveze DUAE completat într-un
format electronic adecvat (de exemplu, în format.xml).

10 Acest lucru ar putea fi valabil pentru cifra de afaceri minimă solicitată, care în astfel de cazuri trebuie să fie determinată în funcție de
valoarea maximă estimată a fiecărui lot.

11 Cu excepția cazului în care autoritățile contractante sau entitățile contractante au indicat că informațiile generale („da”/„nu”) cu privire la
îndeplinirea cerințelor vor fi suficiente în primă instanță. A se vedea explicațiile de mai jos cu privire la această opțiune.

12 Astfel de cerințe pot fi generale sau pot fi limitate doar la anumite situații, de exemplu, numai în cazul procedurilor deschise sau, pentru
procedurile în două etape, numai în cazul în care toți candidații care îndeplinesc cerințele minime vor fi invitați să participe.



internet, identificarea dosarului sau a registrului etc.), astfel încât autoritatea contractantă sau entitatea contractantă să poate extrage aceste
informații. Prin indicarea acestor informații, operatorul economic își exprimă acordul că autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

poate obține documentele relevante în conformitate cu normele naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE 13 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal, în special a categoriilor speciale de date, cum ar fi cele privind infracțiunile, condamnările penale sau măsurile
de securitate.

În conformitate cu articolul 64 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului, operatorii economici care sunt înscriși
pe listele oficiale de operatori economici autorizați sau care dețin un certificat relevant eliberat de organisme de drept public sau privat pot, în
ceea ce privește informațiile solicitate în părțile III-V, să transmită autorității contractante sau entității contractante certificatul de înscriere
eliberat de autoritatea competentă sau certificatul eliberat de organismul de certificare competent.

Un operator economic care participă pe cont propriu și care nu se bazează pe capacitățile altor entități pentru a îndeplini criteriile de selecție,
trebuie să completeze un singur DUAE.

Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor altor entități trebuie să se asigure că
autoritatea contractantă sau entitatea contractantă primește propriul său DUAE împreună cu un DUAE separat care cuprinde informațiile

relevante14 pentru fiecare dintre entitățile pe care se bazează.

În sfârșit,  în cazul în care grupurile de operatori  economici,  inclusiv asociațiile  temporare, participă împreună la procedura de achiziții
publice, trebuie prezentat un DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în părțile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici
participanți.

În toate cazurile în care mai multe persoane sunt membri ai organismului de administrare, de conducere sau de control al operatorului
economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, este posibil ca fiecare să trebuiască să semneze același
DUAE, în funcție de normele naționale, inclusiv cele care reglementează protecția datelor.

În ceea ce privește semnătura (semnăturile) care figurează pe DUAE, vă rugăm să rețineți că s-ar putea să nu fie necesar să figureze o
semnătură pe DUAE atunci când DUAE este transmis ca parte a unui set de documente a căror autenticitate și integritate este asigurată prin

semnătura (semnăturile) solicitate pentru mijloacele de transmitere15.

În cazul procedurilor de achiziții publice pentru care o invitație la procedura concurențială de ofertare a fost publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, informațiile  solicitate în partea I vor  fi preluate automat,  cu condiția  ca serviciul  electronic pentru DUAE menționat
anterior să fie utilizat pentru generarea și completarea DUAE.

În cazul în care în JOUE nu se publică o invitație la procedura concurențială de ofertare în, atunci autoritatea contractantă sau entitatea
contractantă  trebuie  să  completeze  informațiile  care  permit  identificarea  fără  echivoc  a  procedurii  de  achiziții  publice.  Toate  celelalte
informații din toate secțiunile DUAE trebuie să fie completate de către operatorul economic

DUAE cuprinde următoarele părți și secțiuni:

Partea I. Informații referitoare la procedura de achiziții publice și la autoritatea contractantă sau la entitatea contractantă.

Partea II. Informații referitoare la operatorul economic.

Partea III. Criterii de excludere:

A: Motive legate de condamnările penale [aplicarea acestora este obligatorie în temeiul articolului 57 alineatul (1) din Directiva
2014/24/UE. Aplicarea lor este, de asemenea, obligatorie pentru autoritățile contractante în temeiul articolului 80 alineatul (1) al
doilea paragraf din Directiva 2014/25/UE, în timp ce entitățile contractante, altele decât autoritățile contractante, pot decide să
aplice aceste criterii de excludere].

B: Motive legate de plata impozitelor și a contribuțiilor la asigurările sociale [aplicarea acestora este obligatorie în temeiul
articolului 57 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE, în cazul unei decizii definitive și obligatorii. În aceleași condiții, aplicarea
lor este, de asemenea, obligatorie pentru autoritățile contractante în temeiul articolului 80 alineatul (1) al doilea paragraf din
Directiva 2014/25/UE, în timp ce entitățile contractante, altele decât autoritățile contractante, pot decide să aplice aceste criterii
de excludere. Vă atragem atenția asupra faptului că legislația națională din anumite state membre prevede că excluderea este
obligatorie și în cazul în care hotărârea nu este definitivă și obligatorie.]

C: Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale [a se vedea articolul 57 alineatul (4) din Directiva
2014/24/UE] (cazuri în care operatorii  economici pot fi excluși;  statele membre pot impune aplicarea obligatorie a acestor
motive  de excludere pentru autoritățile  contractante. În temeiul articolului  80 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE, toate

13 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, JO L     281, 23.11.1995, p.     31.

14 A se vedea partea II secțiunea C.

15 De exemplu, dacă oferta și DUAE care o însoțește în cadrul unei proceduri deschise sunt transmise printr-un e-mail care are tipul de
semnătură electronică solicitat, s-ar putea ca o semnătură (semnături) suplimentară (suplimentare) pe DUAE să nu fie necesară (necesare).
De asemenea, este posibil ca utilizarea unei semnături electronice în cadrul DUAE să nu fie necesară în cazul în care DUAE este integrat
într-o platformă pentru achiziții publice electronice, iar utilizarea acestei platforme necesită o identificare electronică.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:1995:281:TOC


entitățile contractante, indiferent dacă sunt sau nu autorități contractante, pot decide să aplice aceste motive de excludere sau pot
fi obligate de statul lor membru să le aplice).

D: Alte motive de excludere care pot fi prevăzute în legislația națională din statul membru al autorității  contractante sau al
entității contractante.

Partea IV. Criterii de selecție16:

α: Indicație globală pentru toate criteriile de selecție

A: Capacitatea de a corespunde cerințelor

B: Situația economică și financiară

C: Capacitatea tehnică și profesională

D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu1718

Partea V. Reducerea numărului de candidați calificați19

Partea VI. Declarații finale

16 În temeiul articolului 80 alineatul (2) din Directiva 2014/25/UE, entitățile contractante, indiferent dacă sunt sau nu autorități contractante,
pot decide să aplice criteriile de selecție prevăzute la articolul 58 din Directiva 2014/24/UE (partea IV secțiunile A, B și C).

17 Directiva 2014/25/UE nu prevede în mod explicit utilizarea DUAE de către entitățile contractante în ceea ce privește cerințele legate de
sistemele de asigurare a calității și de standardele de management de mediu (partea IV secțiunea D), însă, din motive practice, ar trebui să fie
totuși permisă, întrucât articolul 62 din Directiva 2014/24/UE și, respectiv, articolul 81 din Directiva 2014/25/UE sunt în mare parte identice.

18 În  temeiul  articolului  77 alineatul  (2)  și  al  articolului  78 alineatul  (1)  din Directiva  2014/25/UE, entitățile  contractante  selectează
participanții pe baza unor reguli și criterii obiective. Astfel cum s-a descris mai sus, în unele cazuri aceste criterii pot fi cele prevăzute în
Directiva 2014/24/UE sau pot presupune dispoziții aproape identice (a se vedea nota de subsol 16). Cu toate acestea, regulile și criteriile
obiective pot, de asemenea, să fie specifice unei anumite entități contractante sau unei anumite proceduri de achiziții publice. S-ar putea,
însă, ca astfel de situații să nu fie reglementate într-o formă standardizată.

19 Directiva  2014/25/UE  nu  prevede  în  mod  explicit  utilizarea  DUAE  de  către  entitățile  contractante  în  ceea  ce  privește  reducerea
numărului de candidați calificați (partea V), însă, din motive practice, ar trebui să fie totuși permisă întrucât atât articolul 65 din Directiva
2014/24/UE, cât și  articolul  78 alineatul (2) din Directiva  2014/25/UE prevăd că orice astfel de reducere a numărului  de candidați se
realizează în conformitate cu reguli sau criterii obiective și nediscriminatorii.



FISA DE DATE A ACHIZITIEI
MODIFICAREA 1 ANAP

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficiala:  UAT – comuna Bărbulești
Adresa: strada șoseaua Urziceni – Ploiești, nr 1141
Localitate:  
Bărbulești

Cod postal: 
927031

Tara: ROMÂNIA

Punct(e) de contact:
In atentia dl. Primar Bacrita Dumitru

Telefon:
+40 243288500

E-mail: primariabarbulesti@yahoo.com Fax:  +40 243288500

Adresa/ele de internet (daca este cazul):
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): 
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro
Alte informatii pot fi obtinute la:

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□ Altele: completati anexa A.I
Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru 

dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□ Altele: completati anexa A.II
Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□ Altele: completati anexa A.III
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor

Zile : □□ (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)      – 6 zile

I.1.2)    Adresa la care se transmit ofertele:

In SEAP sau la sediul Primariei Barbulesti din comuna Barbulesti, jud.Ialomita, str.Principala,nr.1146

I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

Primaria Barbulesti sau SEAP

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 
PRINCIPALE)
□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv 

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

□ Agentie/birou national sau federal

x  Colectivitate 

□ Agentie/birou regional sau local 

□ Organism de drept public 

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana

□ Altele (precizati): —————————

x  Servicii publice generale

□ Aparare

□ Ordine si siguranta publica

□ Mediu

□ Afaceri economice si financiare

□ Sanatate

□ Constructii si amenajari teritoriale

□ Protectie sociala

□ Recreere, cultura si religie

□ Educatie

□ Altele (precizati): —————
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              da □ nu □

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
 „MODERNIZARE STRAZI/DRUMURI COMUNALE” ÎN COMUNA BĂRBULEȘTI, JUDEŢUL 

IALOMIȚA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor 
a) Lucrari                                   x B) Produse                                    □ c) Servicii                                      □

Executare                                 x Cumparare                                     □ Categoria serviciilor
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Proiectare si executare              □

Executarea, prin orice               □

mijloace, a unei lucrari,

conform cerintelor

specificate de autoritatea

contractanta

Leasing                                          □

Inchiriere                                       □

Inchiriere cu optiune de                □

cumparare

O combinatie intre acestea            □

Locul principal de executare

Str.: Mantuirii, Vietii, Victoriei, Scolii,   

Dreptatii 2,Dreptatii 1,Dreptatii 3, 

Credintei,Cucului, Podul Nou din Com. 

Bărbulești, Jud. Ialomița 

Cod NUTS 0315

Locul principal de livrare

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

Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de prestare

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

Cod NUTS □□□□□□

II.1.3) Procedura implica

Un contract de achizitii publice                                                                 x

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □

Incheierea unui acord-cadru                                                                      □ 

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz)
Acord-cadru cu mai multi operatori economici          □

Numarul □□□ sau, dupa caz, numarul maxim □□□ de participanti la 

acordul-cadru preconizat

Acord-cadru cu un singur operator economic             □

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru       

da □ nu □

Daca DA,

Reluarea competitiei se va face in SEAP:

                    da □ nu □
Durata acordului-cadru: Durata in ani: □□ sau in luni: □□□

Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru:

Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani:

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz; numai in cifre):

Valoarea estimata fara TVA: _________________                                                                 Moneda: ________ sau intervalul: 

intre _____________ si _______________                                                      Moneda: ________

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): __________
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Soluţiile propuse pentru asfaltare au scopul  menţinerii  traseelor existente,  cu ocupări  minime de terenuri  si
asigurarea unor elemente geometrice optime, corelate cu situaţia din teren si corespunzătoare unor drumuri de
clasa tehnicaIV- V cu doua sau o singura banda de circulatie si categoria de importanta C. 
 Lungime drumuri amenajate = 1.493m
1. Strada Mantuirii are o lungime de 57,00m si latimea de 3,00m. 
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70 ; -12cm - piatra sparta; 
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 15cm.

2. Strada Vietii are o lungime de 152,00m si latimea de 3,50m. 
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; - 12cm - piatra sparta;
 Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 15cm.

3. Strada Victoriei are o lungime de 114,00m si latimea de 3,50m. 
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; - 20cm - piatra sparta; 
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 15cm.

4. Strada Scolii are o lungime de 67,00m si latimea de 3,50m. 
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; -20cm - piatra sparta; 
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 15cm.

5. Strada Dreptatii 2 are o lungime de 107,00m si latimea de 3,50m. 
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Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; -12cm - piatra sparta;
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 15cm.
 
6. StradaDreptatii 1are o lungime de 179,m si latimea de 3,50m. 
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; -20cm - piatra sparta; 
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 15cm.

7. Strada Dreptatii 3 are o lungime de 109,00m si latimea de 3,00m. 
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; -20cm - piatra sparta; 30cm-
balast;10cm-strat de forma.
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 20cm.

8. Strada Credintei are o lungime de 445,00m si latimea de5,,00m. 
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; 20cm - piatra sparta; 
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 20cm.

9. Strada Cucului are o lungime de 98,00m si latimea de 3,50m. 
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; -20cm - piatra sparta; 
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 20cm.

10.Strada Podul Nou are o lungime de 192,00m si latimea de 3,50m.
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; -20cm - piatra sparta; 
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 20cm.

Pe toata lungime proiectata a drumului se vor realiza santuri de pamant si podete tubulare care vor dirija apele
pluviale si vor fi evacuate la emisarii din zona. Pentru siguranta circulatiei au fost prevazute: semnalizari rutiere
verticale (indicatoare de circulatie) si  marcaje longitudinale;
Valoarea totala estimata a contractelor de lucrări:   
Valoarea totala  estimata a  contractului  este  de  448.958,30 lei  fără TVA,  rezultata  din  insumarea valorilor
conform capitolelor devizului general .
-
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

Vocabular principal
Obiect principal 45.23.31.20-6 Lucrari de constructii de drumuri 

(Rev.2)

Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)                da □ nu □

II.1.8) Impartire in loturi  

                                                                                                                                                                                      da  □        nu x
□ un singur lot                                  

□ Numărul maxim de loturi care poate fi atribuit unui
singur ofertant: [         ]

□  Autoritatea  contractantă  își  rezervă  dreptul  de  a
atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi
sau grupe de loturi:

X   unul sau mai multe loturi     □ toate loturile         

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                             

 da □ nu □

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)

____________________________________________________________________________________________________ 
Terenul ocupat de lucrările proiectate (suprafata construita) are o suprafaţă totală de 13.966,00mp, 
compusa din : 
Lungime drumuri amenajate = 1.493,00m
Suprafaţă carosabil = 5.807,mp 
Suprafata acostamente = 1.493,00mp
Valoarea totala estimata a contracteluir de lucrări:   
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Valoarea totala estimata a contractului este de 448.958,30 lei fără TVA, rezultata din insumarea valorilor
conform capitolelor devizului general aferent.
Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei de executie, se va face numai in conditiile 
prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. 
Modificarea contractului in cursul perioadei de executie, astfel decat in cazurile si in conditiile prevazute la 
art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in 
conformitate cu dispozitiile legii.

Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre):              448.958,30              Moneda:  lei

sau intervalul: intre _______________ si _______________                                               Moneda: __________

II.2.2) Optiuni (dupa caz)                                                                                                                        

da □ nu □

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric

Daca da, descrierea acestor optiuni: 

Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni:

in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
Numarul de prelungiri  posibile (dupa caz): □□□ sau interval: intre □□□ si □□□

Daca se cunoaste, (în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al 

contractelor ulterioare: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz, in cazul 

contractelor de concesiuni)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata in luni: 12 sau in zile: □□□□  (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau 

lucrarilor)

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    da x  nu □

Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii, se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o
modificare  substantiala  a  contractului  prin  incheierea  unui  act  aditional  la  contract.  Ajustarea
pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a modificarilor
legislative  sau a emiterii de către autoritățile locale a unor acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în
creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1.1.a) Garantie de participare                                                                              da□  nu x

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                     da x          nu □
Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna 
executie,  in cuantum de 10% din valoarea ofertata, fara TVA, constituita in conformitate cu prevederile art. 
39 si 40 din HG nr. 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 buget local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz)

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                                da □ nu □

Daca da, descrierea acestor condiții__________________________________

III.1.5. Legislatia aplicabila

a) Legea 98/2016 privind achizitiile publice, 
b) HG 395/2015 privind normele de metodologice de aplicare a legii 98/2016.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
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III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului 

sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
Motive de excludere 
Ofertantii, terții susținători și subcontractanții nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 si 
art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, 
subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din 
documentatia de atribuire. 
Declaratie pe proprie raspundere prin care ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in 
situatiile prevazute la art. 60  din Legea nr. 98 / 2016. Aceasta declaratie va fi prezentata odata cu DUAE.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea 
ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie 
prezentate, numai la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii 
ofertelor.
Aceste documente pot fi:
Pentru persoane juridice/fizice romane:
- certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate (din acest certificat 
trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia);
- certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local 
(din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia);
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în 
cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
Pentru persoane juridice/fizice straine:
Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa 
dovedeasca indeplinireaobligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate
cu legislatia din tara de rezidenta.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la 
art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Dupa caz, alte documente edificatoare.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si 
finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:  primar – Bacrita Dumitru,   secretar – ….. contabil – .. presedintele 
comisiei de evaluare a ofertelor – …,  membrii in comisia de evaluare a ofertelor:

Nota: 
Operatorii economici vor utiliza forma editabila a DUAE pusa la dispozitie in cadrul documentatiei de atribuire de 

autoritatea contractanta.               

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de 
rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de 
anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatea ce face obiectul 
contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii 
economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. 
Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației
lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat 
constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza 
sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul 
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie 
reale/actuale la data prezentarii acestuia.
2. Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente 
similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însotite de o 
traducere autorizata a acestora în limba româna.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

 
(2)  Autoritatea/Entitatea  contractantă  va  explicita  similaritatea  obiectului
contractului  într-o  manieră  care  să  reflecte  categoriile/tipurile  de
produse/servicii/lucrări de o complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul
contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează
să fie atribuit, utilizând o descriere generală, raportată la sectorul/domeniul în
care  se  încadrează  acesta.  Se  vor  evita  formulările  de  tipul  „ofertantul  a
executat/prestat lucrări/servicii similare celor prevăzute în contract ......“ sau
„a furnizat produse care se încadrează în categoria/clasa CPV XXXXX“.

Bună  practică:  demonstraţi  experienţă  în  activităţi  având  ca  obiect  amenajarea
teritoriului sau lucrări de geniu civil, cum ar fi lucrări de construire şi/sau de
modernizare şi/sau de reabilitare de drumuri şi/sau de străzi, sau lucrări pentru
realizarea de parcări similare din punctul de vedere al complexităţii cu cea care
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face obiectul achiziţiei.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

 

Modalitatea de indeplinire 

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate 
Experienta similara:
Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani. Lista
va contine denumirea lucrarii, perioada de executie, beneficiari, 
indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau 
clienti private.

Pentru sustinerea experientei similare, ofertantul trebuie sa faca 
dovada ca a executat lucrari în domeniul infrastructurii de 
transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de 
vedere al complexitatii si/sau utilitatii, cu lucrarile ce fac obiectul 
prezentei achizitii.
 NOTA: prin lucrari în domeniul infrastructurii de transport rutier
sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al 
complexitatii si/sau utilitatii se întelege lucrari de constructie/ 
modernizare/reabilitare/reparatii aferente unor drumuri care se 
încadreaza cel putin în clasa tehnica V conform legislatiei în 
domeniu. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantii vor depune 
certificate/documente (constatator /recomandare /proces verbal 
de receptie) prin care sa confirme lucrarile similare cu obiectul 
contractului, executate in ultimii 5 ani de la data limita stabilita 
pentru depunerea ofertei , continând referiri la beneficiarul 
contractului, tipul contractului, perioada in care au fost executate

lucrarile. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrata 
indeplinirea cerintelor: 

Se va completa si prezenta DUAE in conformitate cu
art. 193-195 din Legea 98/2016. Documentele care 
sustin cele declarate in DUAE se vor prezenta, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre 
ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea 
criteriului de atribuire

 

Informatii privind tertii sustinatori.
 1. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui tert 
în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la 
capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor 
juridice existente între operatorul economic si tertul respectiv. 
2. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza 
capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea 
acordata de catre un tert, atunci operatorul economic are 
obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate 
masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la 
resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din 
partea tertului. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul 
are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre 
tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul 
sustinator va asigura îndeplinirea propriului angajament de 
sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul 
angajament. 
3. Autoritatea contractanta verifica daca tertul care asigura 
sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la
capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile 
relevante privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de 
excludere prevazute la art. 60, 164, 165 si 167. 
4. În cazul în care operatorul economic demonstreaza 
îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si 
profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include 
informatiile cu privire la tertul sustinator. 
- Odata cu depunerea DUAE operatorul economic va prezenta
angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele 
anexe la angajament transmise de catre tert/terti 
sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va 
materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de 
asociere si acordul de subcontractare. Documentele 
justificative care probeaza cele asumate de angajamente/ 
acorduri vor fi solicitate doarofertantului declarat 
castigator, la solicitarea autoritatii contractante.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul 
economic  are, eventual, intentia sa o subcontracteze. 
1.Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în 

Modalitate de îndeplinire:  
DUAE se  va  completa  de  ofertant,  în  care  se  vor
include  informațiile  cu  privire  la  existența  unei
susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în
vedere de acesta pentru a accesa în orice moment
resursele  necesare,  la  care  se  atașează  DUAE  și
angajamentul  ferm  ale  terțului  susținător/
angajamentele  ferme  ale  terților  susținători  din
trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții
susținători  vor  asigura  îndeplinirea
angajamentului. 

Subcontractantul va prezenta DUAE doar în scopul
demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.
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oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le 
subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor 
propusi. 
2.Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de 
excludere prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 în legatura cu 
subcontractantii propusi.; 
3.În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu 
aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea 
nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o 
singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care 
a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. 
4. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa 
subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si 
informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. 

Autoritatea  contractantă  poate  respinge
subcontractantul propus dacă acesta se încadrează
printre  motivele  de  excludere  și  solicită
candidatului/ ofertantului  o  singură  dată  –
înlocuirea  acestuia  și  prezentarea  unui  alt
subcontractant.

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii

Informatii si/sau 

nivel(uri) minim(e) 

necesare pentru 

evaluarea respectarii 

cerintelor mentionate 

Modalitatea de indeplinire

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  da □ nu □
Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                      □

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate                         □

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                                       da □ nu □

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile:

Dupa caz,  mentionati care profesie (concurs de solutii) 

_________________________________________________________________________________________

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                                            da □ nu □

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea

serviciilor respective

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 
IV.1)  PROCEDURA DE ATRIBUIRE

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

In conformitate cu art.7, alin.5 din Legea 98/2016 autoritatea contractanta are dreptul de a achizituiona direct produse sau servicii in care valoarea 

fara estimata a achizitiei fara TVA, este mai mica de 135.060 lei , respectiv lucrari in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, este mai mica de 

450.200 lei.  

  In  

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                           Offline  X     On line    
IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitație deschisă □

○ Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate :

Licitație restrânsă □
Licitație restrânsă accelerată □

Justificare pentru alegerea licitatiei restrânse accelerate
Negociere competitivă   □

Au fost deja selectati candidati                                                                                                                 da □ nu □

Daca da, indicati numele si adresa operatorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3) Informatii suplimentare

          
Negociere competitivă accelerată □

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:
Dialog competitiv □

Parteneriat pentru inovare □
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Procedură simplificată     □        

□ Mai multe etape

 Justificare pentru accelerarea procedurii : 

Concurs de soluții      □                                                                                                                  Deschis  □   Restrans □

Numărul de participanți estimat □□□               sau                            numarul minim □□□ / numarul maxim □□□

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe

(licitatie restransa si negociere competitivă , dialog competitiv)

Numar de operatori economici preconizat □□□

sau Numar minim preconizat □□□ si, dupa caz, numar maxim □□□

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv)

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a                                                     da □ nu □

reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor

care trebuie negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR 
(concurs de solutii)

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile 

de atribuire )

x  Cel mai mic pret 
sau

Criteriul  cel  mai  bun raport  calitate-preț/calitate-cost  – este  obligatoriu  a  fi  utilizat  în  cazul
contractelor  de  lucrări  sau  servicii  care  au  ca  obiect  prestații  intelectuale  și  care  presupun
activități cu nivel de complexitate ridicat sau a contractelor aferente infrastructurii de transport
trans-european și drumuri județene.     

□ criteriile mentionate in continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate impreuna cu ponderarea

sau in ordine descrescatoare a prioritatii,  in cazul in care nu se poate realiza ponderarea din

motive demonstrabile)

□ criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la

negociere sau in documentul descriptiv
Criterii Pondere Intra in 

licitatie 

electronica

/reofertare

SEAP 
1. Nu  
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
2. Nu 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
3. Nu 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

(  )
Intra in licitatie electronica / reofertare

(  )
Direct proportional

(  )
Invers proportional

Punctaj maxim component tehnica □□□ 
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                                                         nu □
IV.2.3. ”Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii restrans)” 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz)

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                                da □ nu □

Daca da,

Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □
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Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Alte publicari anterioare (dupa caz) □

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Anunt de intentie 

Numarul si data publicarii in SEAP

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     x      □     □     □     □

Altele: ____________________________________________________________________________-

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de L.E.  
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in luni: □□□ sau in zile: 

120 (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Recompense si juriu ( in cazul unui concurs de solutii)
IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                                                             da □         nu □

Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz)
IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz)
IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor fi 

atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului                                                                 da □         nu □ 
IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta           da □         nu □
IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

La întocmirea propunerii tehnice se va tine cont de caietele de sarcini pentru lucrarile respective, caiete de sarcini 
intocmite de proiectant si care fac parte integrantă din documentatia de atribuire. 

Propunerea tehnica va contine: 
- O descriere detaliata sub forma unui memoriu tehnic a lucrarilor care se vor executa, din care sa rezulte 

îndeplinirea tuturor cerintelor din caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta în detaliu resursele materiale, umane si 
tehnice alocate în vederea executiei lucrarilor. 

- Graficul fizic de executie - pentru a demonstra incadrarea in termenul estimat de executie. În acest sens, graficul 
fizic de executie a lucrarii se va întocmi tinându-se seama de resurse, de tehnologia de executie si de contractele aflate 
în derulare. Graficul va ilustra programarea activitatilor, va evidentia alocarea specifica a resurselor umane si 
materiale (utilaje, dotari, facilitate de productie, etc.), fiind obligatorie probarea capacitatii tehnice.(se va nominaliza 
pentru resursele umane echipa de lucru – sef santier, responsabil cu calitatea, responsabil tehnic cu execuția, 
responsabil SSM, iar pentru resursele materiale si dotari se vor nominaliza principalele dotari, echipamente si utilaje 
pe care le va utiliza, conform tehnologiei de executie propusa.)

- Programul calitatii propus pentru executia lucrarii care trebuie sa cuprinda: planul de asigurare a calitatii 
lucrarilor pe timpul executiei; planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate pentru obiectivul de 
investitie; lista procedurilor tehnice de executie din cadrul manualului integrat al sistemului calitatii. 

- Se va preciza obligatoriu in cadrul propunerii tehnice perioada de garantie acordata lucrarilor care nu trebuie sa 
fie mai mica de 36 luni (categoria C de importanta a constructiei). 

-  Se vor prezenta devizele oferta - fara valori. 
-  Se vor prezenta extrasele de resurse: materiale, mână de lucru, utilaje și transporturi(C6,C7,C8,C9) pentru fiecare 

categorie de lucrări. 
- Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care atesta faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de 

Legea nr. 319/2006, care are ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in 
munca a lucratorilor.

- Se vor preciza în oferta furnizorii de materiale implicati în contract: - numele, datele de contact si reprezentantii 
legali ai furnizorilor de resurse principale. 
    Ofertantul are obligatia să indice, în cadrul ofertei, faptul că la elaborarea acesteia a ţinut cont de obligaţiile 
relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de munca.. Institutiile competente de la care operatorii economici 
pot obtine informatii referitoare la reglementarile referitoare la conditiile de mediu, social si al relatiilor de munca : 

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 
- Ofertantul are obligatia să indice, motivat, informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate

sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, asa cum se mentioneaza in art 123, alin (1) din HG 395 /
2016. Având în vedere ca Dosarul Achizitiei este un document de interes public, ofertantul va marca distict paginile din 
documentele prezentate care au caracter “CONFIDENTIAL”. Aceste documente se vor constitui intr- un fisier separat, 
marcat corespunzător – DOCUMENTE CONFIDENȚIALE. In situația in care operatorul economic nu va proceda in 
acest fel autoritatea contractanta nu va putea fi trasa la raspundere de eventuala incalcare a caracterului confidențial 
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al documentelor respective, deoarece informatiile (documentele) confidentiale nu au putut fi separate de restul 
informatiilor (documentelor).

 - Ofertantul are obligatia să indice, modul in care va fi constituita garantia de buna executie a contractului in cazul
in care oferta va fi declarata castigatoare. 

-  Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza 
sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi - numele, datele de contact si 
reprezentantii legali ai subcontractantilor. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si 
ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii 
Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale. 
     Propunerea tehnica va mentiona si partea pentru organizarea de santier, care va cuprinde: schite, documente  din 
care sa rezulte locatia si suprafetele alocate organizarii de santier; posibilitatea de utilizare a terenului afectat, locatia
sau zona de colectare si depozitare a reziduurilor si materialelor nedorite si modul de organizare propus, cu detalierea 
caracteristicilor conditiilor privind asigurarea amplasamentului (sediul principal al santierului, statii, depozite, 
laboratoare, birouri, instalatii, echipamente, conditii de cazare) pentru organizarea de santier si ale facilitatilor 
precum si a modalitatii de acces de la organizarea de santier la traseul proiectului. Ofertantul va prezenta pentru 
organizarea de santier, liste de cantitati proprii (inclusiv deviz oferta) sub articole de deviz  relevante, cu incadrare in 
valoarea estimata de la sectiunea II.5.1.; precum si descrierea modului de asigurare a utilitatilor necesare bunei 
functionari a santierului. In cazul in care propunerea tehnica nu va contine toate elementele specificate mai sus, 
propunerea tehnica va fi considerata neconforma. 

- Propunerea tehnica va cuprinde proiectul de contract însusit. Ofertantul va prezenta Proiectul de contract din 
Documentatia de atribuire cu mentiunea “Am citit si suntem de acord fără rezerve cu termenii si clauzele contractuale 
obligatorii prevăzute în « Proiectul de contract » din Documentatia de atribuire si consimtim că, în cazul în care oferta 
noastră este stabilită ca fiind câstigatoare să semnăm contractul de achizitie publică în conformitate cu prevederile 
din Documentatia de atribuire”.  ATENTIE ! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, insusirea clauzelor 
contractuale obligatorii trebuie sa fie facuta de catre fiecare asociat

Eventualele amendamente la clauzele contractuale se pot formula sub formă de solicitări de clarificări, prin 
intermediul SEAP, inainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, pentru a putea fi aduse la cunostinta 
tuturor operatorilor economici interesati. Nu vor fi acceptate propuneri de modificare a clauzelor contractuale care 
sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.

Toate paginile Propunerii Tehnice se vor numerota, de la pagina „0” (pagina opis) la pagina „n” (ultima pagină a 
exemplarului), se stampilează, se semnează de către reprezentantul legal (sau persoana împuternicita)si se semnează 
electronic. 

Ofertantul are dreptul de a transmite propunerea tehnica specifică lucrărilor ofertate in format electronic si numai 
pană la data limită de depunere a ofertelor prevăzută în invitatia de participare de pe site-ul primariei Barbulesti

Datele furnizate în acest capitol reprezintă angajamente ferme; în situatia în care oferta este declarată 
câstigatoare, dupa semnarea contractului, nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derularii contractului, 
duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere si/sau penalitati.

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va contine: 
- Formularul de oferta. Pretul din formularul de oferta va reprezenta pretul total al executarii contractului in 
conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, si va fi exprimat in lei fara tva. In formularul de oferta se va 
evidentia pretul executiei lucrarilor incluzand organizarea de santier (daca se considera necesar), conform caietului de 
sarcini (fara eventualele suplimentari pe art 104 din L98/2016) si fara TVA.
 - Formular - Anexa La Formularul De Oferta Lucrari.
- Pentru Organizarea de santier (daca se considera necesar) se vor prezenta devizele oferta ]n baza listelor de cantitati 
de lucrari OS (organizare de santier).

- Ofertantul are obligatia să indice, motivat, informatiile din propunerea financiara care sunt confidentiale, 
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, asa cum se mentioneaza in art 123, alin (1) din 
HG 395 /2016. Având în vedere ca Dosarul Achizitiei este un document de interes public, ofertantul va marca distict 
paginile din documentele prezentate care au caracter “CONFIDENTIAL”. Aceste documente se vor constitui intr- un 
fisier separat, marcat corespunzător – DOCUMENTE CONFIDENȚIALE. In situația in care operatorul economic nu va 
proceda in acest fel autoritatea contractanta nu va putea fi trasa la raspundere de eventuala incalcare a caracterului 
confidențial al documentelor respective, deoarece informatiile (documentele) confidentiale nu au putut fi separate de 
restul informatiilor (documentelor).

 - În pretul contractului vor fi incluse si cheltuielile pentru transportul si taxa de depozitare a materialelor de tip moloz 
(deseuri, pamânt, asfalt, beton etc.). 
- În privinta transporturilor aferente realizarii obiectivului, facem precizarea ca fiecare ofertant poate avea propriile 
distante de transport in functie de furnizorii proprii, respectand articolele din listele de cantitati din documentatia 
tehnica (tipul de mijloc de transport si cantitatea). Ulterior nu se vor accepta suplimentari ale cheltuielilor de transport 
rezultate din acest motiv. 

- Ofertantul îsi va întocmi oferta în baza listelor de cantitati de lucrari puse la dispozitie de achizitor in 
documentatia tehnica, 

 - Perioada de valabilitate a ofertei: 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei. 
- Ofertantii trebuie sa-si evalueze preturile astfel încât pretul total al ofertei sa acopere toate obligatiile 

contractantului mentionate în Caietele de sarcini/proiect, sau care reies din documentele licitatiei pentru întreg 
ansamblul lucrarilor descrise în documentatie..

- Costul probelor, încercarilor si verificarilor, prevazute în documentatie, inclusiv al manoperei aferente acestora 
vor fi suportate de ofertant, care va elibera buletine de verificare. 

- Propunerea financiară   trebuie să se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea 
contractului de achizitie publică .

Toate paginile Propunerii Financiare se numerotează de la pagina „0” (pagina opis) la pagina „n” (ultima pagina a 
exemplarului)se stampileaza, se semneaza de catre reprezentantul legal (sau persoana împuternicita), apoi semneaza 
electronic. 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
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- Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia să se 
inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP). 
- Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  Ofertele pot fi depuse in SEAP,  dar si la sediul primariei Barbulesti,pană 
la data si ora limită precizate in invitatia de participare de pe site-ul primariei.
- Adresa la care se depune oferta este Primaria Barbulesti, jud.Ialomita, str.Principala, nr.1146 . Documentele de 
calificare/documentul unic de achizitie european (DUAE),

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                                          da □ nu □

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________
VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare                 da □ nu □

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):_________________________________________

Tipul de finantare: 

Cofinantare                                      □

Credite externe cu garantia statului □

Fonduri europene                            □             Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibila)

Alte fonduri.                                    □

 Principalele programe pentru perioada de programare 2014-2020:
1. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 
2. Programul Operațional Competitivitate
3. Programul Operaţional Capacitate Administrativă 
4. Programul Operaţional Capital Uman
5. Program Operational Infrastructur Mare
6. Programul Operaţional Regional
7. Programului Național de Dezvoltare Rurală 
8. Programul Operational pentru Pescuit și Afaceri Maritime
9. Altele - Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.etc.

Atenție!
! Informațiile completate la această secțiune se vor corela cu informațiile de la secțiunea III.1.2) Principalele 
modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante.
! Dacă contractul este cofinanțat din fonduri comunitare se va bifa obligatoriu DA” la rubrica „Contractul se 
înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare“ și nu se va bifa “cofinanțare”.

VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)

!  Dimensiunea  maximă  permisă  a  fișierelor  încărcate  SEAP este  de  max.40Mb,  numărul  acestora  fiind

nelimitat
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac 
Adresa:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti
Localitate:  Bucuresti Cod postal:  030084 Tara:  Romania
E-mail: office@cnsc.ro Telefon:  +40 213104641
Adresa Internet (URL) 
http://www.cnsc.ro

Fax:  +40 213104642 / +40 
218900745

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz)
Denumire oficiala:
Adresa:
Localitate: Cod postal: Tara:
E-mail: Telefon:
Adresa Internet (URL) Fax:
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3)

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art 8 din Legea nr.101/2016.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Denumire oficiala: Secretariatul Primăriei Barbulesti
Adresa: strada soseaua Urziceni – Ploiesti, nr 1141
Localitate:  
Barbulesti 

Cod postal: 
9270…..

Tara: ROMÂNIA
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E-mail: ... Telefon:
+40 243……………..
Fax:  +40 243……………….

Adresa Internet (URL) Fax:
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ANEXA A
ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT

I) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII
SUPLIMENTARE

Denumire oficiala:
Adresa:
Localitate: Cod postal: Tara:
Punct(e) de contact:

In atentia:

Telefon:

E-mail: Fax:
Adresa Internet (URL):

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE
SARCINI  SI  DOCUMENTELE  SUPLIMENTARE  (INCLUSIV  DOCUMENTELE
PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)

Denumire oficiala:PRIMARIA BARBULESTI
Adresa: STR.PRINCIPALA, NR.1146, JUD.IALOMITA
Localitate:BARBULESTI Cod postal:927031 Tara:ROMANIA
Punct(e) de contact:

In atentia: BACRITA DUMITRU

Telefon:0725573323

E-mail:primariabarbulesti@yahoo.com Fax:0243288500
Adresa Internet (URL):

III)  ADRESE  SI  PUNCTE  DE  CONTACT  LA  CARE  TREBUIE  EXPEDIATE
OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

Denumire oficiala:PRIMARIA BARBULESTI
Adresa: STR.PRINCIPALA, NR.1146, JUD.IALOMITA
Localitate:BARBULESTI Cod postal:927031 Tara:ROMANIA
Punct(e) de contact:

In atentia:BACRITA DUMITRU

Telefon:0725573323

E-mail: Fax:0243288500
Adresa Internet (URL):
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ANEXA B
INFORMATII PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

 DENUMIRE  „MODERNIZARE  STRAZI/DRUMURI  COMUNALE”  ÎN  COMUNA  BĂRBULEȘTI,
JUDEŢUL IALOMIȚA - strada Mantuirii, strada Vietii, strada Victorie, strada Scolii,strada Dreptatii 2,strada
Dreptatii 1, strada Dreptatii 3, strada Credintei, strada Cucului, strada Podul Nou din comuna Barbulesti, judetul
Ialomita

1) DESCRIERE SUCCINTA

Soluţiile propuse pentru asfaltare au scopul menţinerii traseelor existente, cu ocupări minime de terenuri si
asigurarea  unor  elemente  geometrice  optime,  corelate  cu  situaţia  din  teren  si  corespunzătoare  unor
drumuri de clasa tehnicaIV- V cu doua sau o singura banda de circulatie si categoria de importanta C. 
 Lungime drumuri amenajate = 1.493m
1. Strada Mantuirii are o lungime de 57,00m si latimea de 3,00m. 
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70 ; -12cm - piatra sparta; 
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 15cm.
2. Strada Vietii are o lungime de 152,00m si latimea de 3,50m. 
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; - 12cm - piatra sparta;
 Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 15cm.
3. Strada Victoriei are o lungime de 114,00m si latimea de 3,50m. 
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; - 20cm - piatra sparta; 
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 15cm.
4. Strada Scolii are o lungime de 67,00m si latimea de 3,50m. 
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; -20cm - piatra sparta; 
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 15cm.

5. Strada Dreptatii 2 are o lungime de 107,00m si latimea de 3,50m. 
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; -12cm - piatra sparta;
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 15cm.
 
6. StradaDreptatii 1are o lungime de 179,m si latimea de 3,50m. 
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; -20cm - piatra sparta; 
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 15cm.

7. Strada Dreptatii 3 are o lungime de 109,00m si latimea de 3,00m. 
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; -20cm - piatra sparta; 30cm-
balast;10cm-strat de forma.
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 20cm.

8. Strada Credintei are o lungime de 445,00m si latimea de5,,00m. 
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; 20cm - piatra sparta; 
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 20cm.

9. Strada Cucului are o lungime de 98,00m si latimea de 3,50m. 
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; -20cm - piatra sparta; 
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 20cm.

10.Strada Podul Nou are o lungime de 192,00m si latimea de 3,50m.
Sistemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70; -20cm - piatra sparta; 
Acostamentul se va impietrui cu piatra sparta in grosime de 20cm.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE)
Vocabular principal Vocabular suplimentar (dupa caz)

Obiect principal 45.23.31.20-6  Lucrari  de
constructii de drumuri (Rev.2)

□□□□-□  □□□□-□

Obiect(e)

suplimentar(e)

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□

□□□□-□  □□□□-□

□□□□-□  □□□□-□

□□□□-□  □□□□-□
3) CANTITATE SAU DOMENIU

1.493,00m străzi asfaltate

Daca se cunoaste, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 448.958,30     Moneda: lei

sau intervalul: intre _____________________ si _______________________ Moneda: ___________

(Valoarea se va exprima obligatoriu in moneda in care va fi  exprimata valoarea estimata totala)
4)  INDICATII  PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE
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FINALIZARE (dupa caz)

Durata in luni: □□ sau in zile: □□□□ 
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garantia de participare)

_Valoarea garantiei de participare (numai in cifre)     Moneda:  
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DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE
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- 

 
FORMULAR nr. 3

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 nr. ……………………, organizată în
scopul atribuirii contractului de ..............................……………… - autoritate contractantă …………………………
.

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

……………                                                                          . …………………………………
 

                                                                               reprezentată legal prin
                                                            ___________________________

 (Nume, prenume)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)
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BANCA / SOCIETATE DE ASIGURĂRI                                                                         FORMULAR nr. 4
......................................
(denumire, sediu, telefon, fax)

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

Catre ___________________________________________
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, (denumirea contractului
de achiziţie publică) noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________, 
                       (denumirea băncii) (adresa băncii) 
ne obligăm faţă de _________________________________ să plătim suma de
                                  (denumirea autorităţii contractante)
___________________ (în litere şi în cifre), neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza
declaraţiei  acestuia  cu  privire  la  culpa  persoanei  garantate. (conform  prevederilor  art.  36  alin.(4)  HG
nr.395/2016 cu toate modificările si completările ulterioare), din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre
situaţiile următoare:

a) ofertantul _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
                             (denumirea/numele)
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în termenul prevăzut la art. 39
alin. (3) din HG nr.395/2016 cu toate modificările si completările ulterioare;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________ a refuzat să semneze 
                                                                                                  (denumirea/numele)
contractul de executie în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este  irevocabila si  valabilă până la data de ………………… şi devine nulă în cazul
neacceptării ofertei depuse sau dacă contractul a fost încheiat de un alt ofertant.

Valabilitatea  garanţiei  poate  fi  extinsă,  în  cazul  în  care  este  necesar,  la  solicitarea  UAT  Comuna
Bărbulești, Județul Ialomița, cu sediul in comuna Bărbulești, strada șoseaua Urziceni-Ploiești, nr. 1141, Județul
Ialomița, cu acordul prealabil al ofertantului.

Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie, nu s-a primit la ghişeele băncii,
din partea Autoritatii contractante – UAT Comuna Bărbulești, Județul Ialomița, cu sediul in, comuna Bărbulești,
strada  șoseaua Urziceni-Ploiești,  nr.  1141,  Județul  Ialomița,  nici  o  cerere  scrisă  de  executare,  în  strictă
conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus, această scrisoare de garanţie bancară devine, în mod
automat, nulă şi neavenită, indiferent dacă este sau nu restituită.

*Scrisoarea de garantie trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la
prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____
(semnătura autorizată)
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DOCUMENTE DE CALIFICARE
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FORMULAR nr. 5

OPERATOR ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE
  privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 ...60 din Legea 98/2016

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de
ofertant /  ofertant asociat/tert  sustinator/subcontractant la procedura de (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ..................................................... (denumirea lucrării
şi codul CPV), la data de .................. (zi/lună/an), organizată de .................................................... (denumirea
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere, că:
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare,
- nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau nu
se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 alin. (1) lit.d) din Legea nr.98/2016 cu 
modificările şi completările ulterioare, cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul UAT Comuna 
BĂRBULEȘTI, Județul Ialomița. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .................................................

Numele  şi prenumele semnatarului                     ....................................................

Capacitate de semnătura         ...................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului          .....................................................

Ţara de reşedinţă                         ................................................

Adresa         .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                          ..............................................

Telefon / Fax         .....................................................

Data                         .....................................................
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FORMULAR nr. 6
          Operator economic
    ___________________
          (denumirea/numele)      

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

 Prin  aceastã  declaratie,  subsemnat(ul)/a  ………………………………..    reprezentant  legal  al
………………………………………….,  participant  la  licitatia  pentru  executia:  ………………….(obiectivul  de
investitie) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã vom
respecta si implementa  executia lucrarilor cuprinse în ofertã conform reglementarilor  stabilite prin legislaţia
adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi
acordurile internaţionale în domeniul mediului si protectiei mediului.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii  » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei
alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau
pentru altul,  atunci  când, potrivit  legii  ori  împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data                                    Ofertant,

                                                                                     Numele si prenumele

                   …………………

                    (semnătură)
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FORMULAR nr. 7
Operator economic
................................ 
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate),
reprezentant  al  ………………………............................................ (denumirea  ofertantului  si  datele  de
identificare) declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa executia lucrarilor cuprinse în ofertã
conform reglementarilor  stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin
acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul social si al relatiilor de
munca.

De  asemenea,  declar  pe  propria  raspundere  că  la  elaborarea  ofertei  am ţinut  cont  de  obligaţiile
referitoare  la  condiţiile  de  muncă şi  de  protecţie  a  muncii  şi  am inclus  costul  pentru  îndeplinirea  acestor
obligaţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii  » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei
alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau
pentru altul,  atunci  când, potrivit  legii  ori  împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data                                    Ofertant,
                                                                                     Numele si prenumele

                   …………………

                    (semnătură)
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FORMULAR nr. 8
OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
     (denumirea/numele)

DECLARATIE CUPRINZAND – INFORMATIILE CONSIDERATE CONFIDENTIALE

Subsemnatul ____________, reprezentant legal al ________________________________            
(denumire  si date de identificare operator economic)  
declar pe propria răspundere că pentru lucrarea „...........................................................................”, urmatoarele
informatii cuprinse in propunerea tehnica/propunerea financiara sunt confidentiale:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei      ............................................
Numele  şi prenumele semnatarului  ............................................
Capacitate de semnătură                                                              ...........................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului                                                                        ..........................................
Ţara de reşedinţă    .....................................................
Adresa    ....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)    ....................................................
Telefon / Fax                                  ....................................................
Data
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PROPUNERE FINANCIARĂ

9



- 

OPERATORUL ECONOMIC
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către .......................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1.  Examinând  documentaţia  de  atribuire,  subscrisa  ………………………………………………,
(denumirea/numele  ofertantului)  ne  oferim  ca,  în  conformitate  cu  prevederile  şi  cerinţele  cuprinse  în
documentaţia de atribuire, să executăm lucrările …………………………………...., (denumirea contractului) în
valoare  de  ………………………………lei  (suma  în  litere  şi  în  cifre)  –  contract  în  valoare  totală  de
……………….. lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de …………………..……... (suma în
litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cat
mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de
execuţie anexat în …………………..………………;  ……… (perioada în litere şi în cifre) luni/zile calendaristice.

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de ……………………..……….., zile
(durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ………………………….., (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.  Până  la  încheierea  şi  semnarea  contractului  de  achiziţie  publică  această  ofertă,  împreună  cu
comunicarea transmisă, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant
între noi.

5. Precizam 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 bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

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

Data completării: ……………
Nume, prenume: ………………………………………..
Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele …………………………………………………… …………………………………………… 
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OPERATORUL ECONOMIC
(denumirea/numele)

ANEXA   LA FORMULARUL DE OFERTA

                                                                                    
1. Valoarea totală ofertată a contractului  ……………………….……… lei fără TVA;

                2. Durata de execuţie .............................……………………….….…………… nr. luni;

               3. Valoarea realizată de subcontractanţi  ……………….…(% din preţul total ofertat) 

               4. Durata garantiei de buna executie – ..................... luni 

                                                                                 Ofertant,

                                                                         ................................
                                                                      (Semnătura autorizată)
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ANEXA 1E

ORGANIGRAMA
(Se completează de către ofertantul pentru execuția  de lucrări.)

Titlul contractului: _______________________________

PENTRU  ÎNDEPLINIREA  CONTRACTULUI  OFERTANTUL  VA  PREZENTA MODUL  DE  ACCES  LA
URMĂTORII SPECIALIȘTI

- Responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de  construcţii (RTE în domeniul 2, cel putin subdomeniul 2.1.-  
construcții rutiere și drumuri)          .............................. 

- Responsabil cu managementul calității     ..............................

- Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ..............................

Se vor prezenta  informații privind modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile 
acestora:
-  fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză;
-  fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii 
serviciilor respective. 

Autoritatea contractantă va solicita operatorului economic clasat pe primul  loc după aplicarea criteriului  de
atribuire asupra ofertelor admisibile dovada îndeplinirii criteriilor privind calificările educaționale și profesionale,
prin prezentarea următoarelor documente:

1. CV –uri

2. Certificate/atestate/autorizații

3. fișe de post/contract de muncă/angajamente/contracte de colaborare/decizii de numire.

alte documente similare.

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

Operator economic, 
…………………………. 
(semnătura autorizată şi ştampila)
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ANEXA 3E

SURSE DE MATERIALE
(Se completează de către ofertantul pentru execuția  de lucrări.)

Titlul contractului: ___________________________________________________________

Prezentăm sursele de materiale avute în  vedere pentru  materialele utilizate la execuţia lucrărilor  pentru a
răspunde următoarelor cerinţe: 

a)  identificarea  şi  prezentarea  surselor  posibile  pentru  principalele  materiale  necesare  realizării
lucrărilor prevăzute: 
Pentru fiecare sursă de materiale identificată se indica volumele de material estimate a fi livrate de la sursa
respectivă, denumirea sursei, adresa sursei – localitate, judet, strada, nr., telefon, email,  fax), persoana de
contact pentru eventuale informatii, unitatea de masura si pretul pe unitatea de masura respectivă. 

b)  realizarea  şi  prezentarea  analizei  traseelor  (sursa  –  şantier)  care  urmează  a  fi  parcurse  pentru
aprovizionarea cu materiale în zona şantierului.
Pentru traseele alese și analizate se va mentiona lungimea traseului in km.

Prezenta  anexa  poate  fi  insotită  de  oferta  de  pret  pentru  materialele  respective,  pe  cantităti  apropiate
proiectului de la furnizorul respectiv.

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

Operator economic,
………………………….

(semnătura autorizată şi ştampila)
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ANEXA 4E

MANAGEMENTUL ASIGURĂRII CALITĂŢII
(Se completează de către ofertantul pentru execuția  de lucrări.)

Titlul contractului: ____________________________________________

Se vor furniza informaţii privind sistemul de management al asigurării calităţii conform cerinţelor din Caietul de
Sarcini şi se vor prezenta Programul de asigurare a calităţii propus pentru toate activităţile aferente executării
contractului  şi  descrierea sistemului  calităţii  aplicat  la  toate  activităţile  din  executarea  contractului,  inclusiv
listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii. 

Programul calităţii trebuie sa cuprindă:
-  Descrierea sistemului  calităţii  aplicat  la lucrare,  inclusiv  listele  cuprinzând procedurile aferente  sistemului
calităţii;
- Listele cuprinzând procedurile tehnice de execuţie a principalelor lucrări privind realizarea obiectivului şi planul
de control al calităţii, verificării şi încercării;
- Laboratoarele utilizate şi autorizate, cu grad corespunzător lucrărilor .
-  Copie a certificatului ISO 9001 – certificarea calității  pentru lucrări  de construcție similare ce fac obiectul
prezentei documentații (lucrări de drumuri)

Planul calităţii propus va cuprinde minimum următoarele subpuncte
- Scopul şi domeniul de aplicare
- Părţile implicate în realizarea lucrării
- Modul de asigurare al calităţii aplicabil şi personalizat pentru lucrarea ofertată
- Lista documentelor şi procedurilor conform ISO sau echivalent
- Lista standardelor şi prescripţiilor tehince care vor fi aplicate pe parcursul lucrării
- Controlul documentelor şi a datelor
- Identificarea şi trasabilitatea
- Asigurarea tehnică propusă pentru execuţia lucrării
- Inspecţii şi încercări
- Controlul AMC-urilor utilizate
- Recepţia lucrărilor
- Perioada de garanţie şi postgaranţie

Data ................................ 
Operator economic, …………………………. 
(semnătura autorizată şi ştampila)
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Acord de asociere

Nr.....................din..................................

1. PĂRȚILE ACORDULUI 
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în ...........................................,str. .................................................
nr...................,  telefon  .....................  fax  .........................,  înmatriculata  la  Registrul  Comerţului
din  .........................................  sub  nr...........................,cod  de  identificare  fiscală....................................,
cont  ............................................deschis  la...............................................................  reprezentată
de ......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER
DE ASOCIERE

şi 

S.C.................................................,  cu sediul în ..................................,str.  ................................  Nr...................,
telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ........................................
sub  nr............................,cod  de  identificare  fiscală....................................,  cont
.............................................deschis  la............................................  reprezentată
de  .................................................................având  funcţia  de..........................................  .  în  calitate  de
ASOCIAT ….

şi 

………………………………………………..

2, OBIECTUL ACORDULUI

 2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................  ................................
(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului 
cadru ...........................................................(obiectul contractului / acordului-cadru)
 b)  derularea  în  comun  a  contractului  de  achiziţie  publică  în  cazul  desemnării  ofertei  comune  ca  fiind
câştigătoare. 
                 
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun: 

1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi  la îndeplinirea contractului de achiziţie publică
este:

1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
… ___________________________________
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2.4 Repartizarea beneficiilor  sau pierderilor  rezultate din  activităţile  comune desfăşurate  de asociaţi  se  va
efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
… ___________________________________

3. DURATA ACORDULUI

3.1 

Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi

se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind

câştigătoare a procedurii de achiziţie)

- 4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII

4.1 Se împuterniceşte SC...............................,  având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei
comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.

5. RĂSPUNDERE

5.1  Părţile  vor  răspunde solidar  şi  individual  în  fața  Beneficiarului  în  ceea  ce  priveşte  toate  obligaţiile  şi

responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

4. ALTE CLAUZE

 6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-

şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.

6.2 Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau sa

transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris

prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.

6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi  condiţiile de prestare a lucrărilor, cu

prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.
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5. SEDIUL ASOCIERII

7.1 Sediul asocierii  va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de tel, nr. de fax, e-

mail).

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

8.1 Asocierea încetează prin :
a) hotărârea comună a membrilor asociați ;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;
c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii  obiectivului  de activitate  sau a obligațiilor  asumate de

părți;
d) alte cazuri prevăzute de lege ;

9. COMUNICĂRi
9.1  Orice  comunicare  între  părţi  este  valabil  îndeplinită  dacă  se  va  face  în  scris  şi  va  fi  transmisă  la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

10. Litigii
10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate

de către instanţa de judecată competentă

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi …..................................  în …........  exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă.

LIDER ASOCIAT

Semnătura ………………

ASOCIAT 1

Semnătura ………………

…………………………….
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DECLARATIE
privind legalizarea asocierii

Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant  legal al: 
 Asociatului (1) .……. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant  împuternicit al 
 Asociatului (2) …….. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

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

Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant  împuternicit al 
 Asociatului (n) .…..... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

Ne angajăm ca în cazul declarării ofertei asociaţiei formate din operatorii economici sus-menţionaţi
ca  fiind  câştigătoare,  să  prezentăm înainte  de  semnarea  contractului  de  achiziţie  publică,  contractul  de
asociere legalizat, în original. 

Înţelegem că în cazul neconformării cu această cerinţă, încheierea contractului de achiziţie publică
cu autoritatea contractantă nu va fi posibilă.

Data completării

…………………          

Asociatul (1),
_________________

(semnătura autorizată)

Asociatul (2),
_________________

(semnătura autorizată)

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

Asociatul (n),
_________________

(semnătura autorizată)

Notă: Acest formular se va completa de către toți asociatii
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ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre _______________
__________________________  (denumire autoritare contractanta ) avand ca obiect

………………………………………..

1. Parti contractante:
Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in __________ 

(adresa), date de contact ____________________ (tel- fix/mobil., fax,e- mail,) date identificare (CUI, numar
inmatriculare) , reprezentata prin __________________ 
( reprezentanti legali) , denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. _______________ cu sediul in __________ ( adresa), date de contact ____________________ (tel-
fix/mobil., fax,e- mail,) date identificare (CUI, numar inmatriculare) , reprezentata prin __________________ (
reprezentanti legali), denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului- lucrari ce urmeaza a fi subcontractate:
Art. 1. Lucrarile ce fac obiectul prezentului contract sunt parte componenta a lucrarilor ce se vor executa
pentru .…………………:

- ____________________
- ____________________.

Art. 2. Valoarea  lucrarilor este de ….. lei din care  …….. lei  fara TVA la care se adauga TVA in suma de ….
lei, conform ofertei prezentate de subcontractant, anexa la prezentul acord.
Art. 3. (1) 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 executate in perioada respectiva.
- plata lucrarilor se va face in limita asigurarii finantarii de catre beneficiarul lucrarilor .
            (2) Plata se poate realiza direct de catre autoritatea contractanta daca subcontractantul va solicita
acest lucru cu conditia exprimarii optiunii in acest sens, conform art. 218 alin. (1) din Legea 98/2016. Daca
subcontractantul va solicita acest lucru, vor fi incidente prevederile art. 218 alin. (2) si (3) din Legea 98/2016 .
Art. 4. Durata de executie a lucrarilor este in conformitate cu contractul, 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 receptia lucrarilor
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Art.  6.  Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile
legale.

3. Alte dispozitii:
Art. 7. Pentru nerespectarea termenului de executie a lucrarilor si neincadrarea din vina subcontractantului,
in  durata  de  executie  angajata  de  contractantul  general  in  fata  beneficiarului,  subcontractantul  va  plati
penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.

Pentru  nerespectarea  termenelor  de  plata  prevazute  la  art.  3,  contractantul  general  va  platii
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 autoritatea contractanta conform contractului de achizitie publica ce se va incheia.
Subcontractantul isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de
catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
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 1 Subcontractant 2 Subcontractant 3 ...................

0 1 2 3 4
(numele 
operatorului 
economic)

(numele 
operatorului 
economic)

(numele 
operatorului 
economic)

(numele 
operatorului 
economic)

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

(numele persoanei 
autorizate)

(numele persoanei 
autorizate)

(numele persoanei 
autorizate)

(numele persoanei 
autorizate)

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

(semnătura 
persoanei 
autorizate să 
semneze acordul 
de subcontractare)

(semnătura 
persoanei 
autorizate să 
semneze acordul 
de subcontractare)

(semnătura 
persoanei 
autorizate să 
semneze acordul 
de subcontractare)

(semnătura 
persoanei 
autorizate să 
semneze acordul 
de subcontractare)

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

Declarăm  pe  propria  răspundere,  sub  sancţiunea  excluderii  din  procedură  a  ………………………..
(denumirea/numele  operatorului  economic  /  grupului  de  operatori  economici  care  a/au  depus  oferta)  şi  a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere, având în vedere informaţiile din
invitaţia de participare, că niciun subcontractant nu se află în situaţia prevăzută de art. 60 din Legea 98/2016.

Data completării …………………….. 
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Model - Angajament privind susţinerea tehnica – Experiență similară

Terţ susţinător tehnic
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnică - experiență similară 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..........................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................  (denumirea contractului de
achiziţie publică), noi ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la ..................
(adresa  terţului susţinător  tehnic),  ne  obligăm  ca,  în  situația  în  care  contractantul  ................  (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) întâmpină dificultăți de natură tehnică, pe parcursul
derulării  contractului,  să garantăm, necondiţionat şi  irevocabil  autorității  contractante achizitoare, susținerea
tehnică pentru  îndeplinirea contractului  conform ofertei  prezentate  şi  a  contractului  de achiziţie  publică  ce
urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost
incluse în propunerea tehnică.

Noi,  ............................................  (denumirea  terţului  susţinătortehnic), declarăm  că  înţelegem  să
răspundem  faţă  de  autoritatea  contractantă  în  limita  prezentului  angajament,  în  legătură  cu  susținerea
experienței similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament. 

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.
182, alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a
solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere tehnică
acordat .................................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător,
........................... .....................

(semnătură autorizată)
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Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară

Terţ susţinător tehnic
..........................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE 
PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ

Subsemnatul,  ...............................................  (nume  și  prenume) în  calitate  de  împuternicit
al  ................................................................  (denumirea  terţului  susţinător  tehnic),  având  sediul  înregistrat
la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: ...............................,
fax: ............................,
e-mail: ......................................................,
Cod fiscal .............................,
Certificat de înmatriculare/înregistrare ..................................  (nr. înmatriculare/înregistrare, data),  obiectul de
activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Activităţi  CAEN  pentru  care  există  autorizare  ..................................  (se  va  solicita  după  caz,
certificatul  constatator  conform căruia  operatorul  economic  îndeplineşte  condiţiile  de  funcţionare  specifice
pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare)
2._____________________________________________________
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de
a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice
informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau 
contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

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  legătură  cu
activitatea noastră.

Operator economic,
..................................
Nume și prenume.............................(semnătură autorizată)

Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară
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Formular nr. 18
OFERTANTUL
____________________
       (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LUCRARI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 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
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  si  adresa  autoritaţii  contractante)  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)

Ofertant,
__________________
(semnatura autorizata)

23



- 

Anexa la Formular nr. 18
OFERTANTUL 
____________________
       (denumirea/numele)

Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului

Adresa

Calitatea
executantului1)

Preţul total
al

contractului
fara TVA 

Procent
îndeplinit

de
prestator

%

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
prestare2)

0 1 2 3 4 5 6 7

1

2

.....

Ofertant,
__________________
(semnatura autorizata)

1)  Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  care poate fi  de: contractant sau
contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.
2) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a contractului
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Formularul nr. 19
OFERTANTUL
    ......................
     (denumirea/numele)

FIȘA DE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ LUCRARI*)

    1. Denumirea si obiectul contractului:
        Numarul si data contractului:
    2. Denumirea/numele Beneficiarului/Clientului:
        Adresa Beneficiarului/Clientului:
        Tara:
    3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
       (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
    [ ] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
    [ ] contractant asociat
    [ ] subcontractant
    4. Valoarea contractului                               exprimata in                       exprimata in
                                                                           moneda in care                    echivalent
                                                                           s-a incheiat                               euro
                                                                           contractul
    a) initiala (la data semnarii contractului):               ...                             ...
    b) finala (la data finalizarii contractului):                ...                             ...
5. Dacă  au  fost  litigii  privind  îndeplinirea  contractului,  natura acestora, valoarea în litigiu (echivalentul în 

EURO)   şi  modul  lor  de  soluţionare:_______________________________
6. Durata de executie a serviciilor (luni)

a) contractată :
b) efectiv realizată;

            c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor:
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 
contract:

Ofertant,
....................

(semnatura autorizata)

*) se completează fişe distincte pentru fiecare contract în parte
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