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ANEXA 1 
 

OPERATOR ECONOMIC 
____________________ 
(denumirea/numele)  
                                                                      

Formular de ofertă 
      

Către, 
________________________________________________ 

                               (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Domnilor, 
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

__________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm 
serviciile/livram produsele pentru un preţ de _________________ lei (suma în litere şi în cifre), fara TVA, 
la care se adaugă___________ lei, reprezentând TVA. 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile în 
graficul de timp anexat. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată 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. 

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

Precizăm că: 
  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar "alternativă"; 
       nu depunem ofertă alternativă. 
          (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

Am înţeles şi consimţim că, 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. 

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

Ofertant 

……….……………………….. 

(numele semnatarului în clar, semnătura autorizată și ștampila), 

în calitate de …........................., legal autorizat / împuternicit (se taie ceea ce nu corespunde) să semnez oferta 
pentru și în numele ….................................... (denumirea / numele ofertantului 
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ANEXA 2  
 
 
 

CENTRALIZATOR DE PREȚURI  
 
                                                                                                                                                    

NR 
CRT 

DENUMIRE PRODUS / SERVICIU CANTITATE 
 

PREȚ UNITAR, 
lei/ fără TVA 

PREȚ TOTAL, 
lei 

fără TVA 
 

1 Realizare amenajare spatiu tehnic *, din care: pachet   

1.1 ..........    

1.2 ...........    

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

2 Data network switch buc   

3 Servere pentru noduri de date Big data buc   

4 Management network switch buc   

5 Core network switch buc   

6 Server BD portal buc   

7 Server BD raportare buc   

8 Server raportare buc   

9 Server interogare si analiza buc   

10 Server schimb date buc   

11 External shared storage buc   

12 FC switch buc   

13 Rack buc   

14 Upgrade sisteme Power pachet   

15 Server testare (vSAN si BigData) buc   

16 Server testare (aplicatii) buc   

17 Test network switch buc   

18 Solutie redundanta comunicatie pe FO intre 

site-uri pachet 

  

19 Statie de lucru fixa buc   
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20 Statie de lucru mobila buc   

21 Server OCR buc   

22 Servere monitorizare buc   

23 Switch statii de lucru buc   

24 Rack buc   

25 Sistem de operare tip Linux 2 buc   

26 Sistem de Operare tip Windows (server 

monitorizare) buc 

  

27 Sistem de Operare tip Windows (server OCR) buc   

28 Sistem de operare tip Linux 3 buc   

29 Platforma virtualizare buc   

30 Software VSAN buc   

31 Sistem de operare tip Linux 1 buc   

32 Sistem Interogare, analiza, relatii entitati buc   

33 Sistem achizitie date buc   

34 Licente Server OCR buc   

35 Sistem replicare si transformare date buc   

36 Baza de date interogari portal buc   

37 Baza de date raportare buc   

38 Raportare avansata buc   

39 Solutie back-up centralizat buc   

40 Mediu testare - Platforma schimb informatii buc   

41 Mediu testare - Interogare, analiza, relatii 

entitati buc 

  

42 Mediu testare - Sistem Big Data buc   

43 Sistem Big Data buc   

44 Platforma schimb informatii buc   

45 Mgmt si monitorizare infrastructura buc   

46 Mediu testare - Baza de date buc   
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47 Mediu testare - Sistem achizitie date buc   

48 Instalare Software pachet   

49 Instalare hardware pachet   

50 Servicii implementare - analiza pachet   

51 Servicii implementare - proiectare pachet   

52 Servicii implementare - dezvoltare pachet   

53 Servicii implementare - testare pachet   

54 Instruire utilizatori pachet   

55 Instruire administratori pachet   

TOTAL LEI FĂRĂ TVA  

 
 

NOTĂ: 
*se va detalia conform caietului de sarcini 

 
*Prețurile trebuie să includă toate elementele constituente conform propunerii tehnice. 

 

Data completării: 

Ofertant 

……….……………………….. 

(numele semnatarului în clar, semnătura autorizată și ștampila), 

în calitate de …........................., legal autorizat / împuternicit (se taie ceea ce nu corespunde) să 

semnez oferta pentru și în numele ….................................... (denumirea / numele ofertantului) 
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           ANEXA 3 
 
 
BANCA: 
(Denumire) 
 

 
Scrisoare de garanţie bancară 

pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 
 
 

Către, 
           _______________________________________________ 
                     (denumirea autorității contractante și adresa completă) 

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea acordului cadru de achiziţie pentru 

………………………………………………………………………………………………………... (denumirea 
produselor/serviciilor), noi ……………………………………………………………………………………..… 
(denumirea băncii), având sediul înregistrat la 
………………………………………………………………………… (adresa băncii), ne obligăm faţă de 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului să plătim suma de ………………. (în litere şi în cifre), 
necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate, datorită existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 
a) ofertantul ……………………………………………………………….. (denumirea/numele ofertantului) 

şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile 

lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica; 
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul …………………………………….. (denumirea/numele 

ofertantului), a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei; 
         Garanția este irevocabilă.  
  
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ............................ 
 
Parafată de Banca (denumirea băncii) în ziua .... luna ....... anul ........ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

            

            

         ANEXA 4 

 
BANCA: 
(Denumire) 
 
 
 

Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie 
 
 
 
 
Către 

 

 Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

 

Cu privire la contractul de achiziţie publică pentru ………………………………………….................. 
(denumirea produselor/serviciilor), încheiat între ………………………………………………………………… 
(denumirea contractantului), în calitate de contractant şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în 
calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, oricând pe parcursul 
derulării contractului, în limita prejudiciului creat, orice sumă  sau sume, până la concurenţa sumei de 
…………, reprezentând 10% din valoarea contractului respectiv, pe baza notificării acestuia cu privire la 
culpa persoanei garantate și modul de calcul al prejudiciului. 

 
Prezenta garanţie este valabilă până la data de …................. 
 
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va 
obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 
 

 

Parafată de Banca (denumirea băncii) în ziua …. luna ….... anul …. 
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MODELE DE FORMULARE 

 

 

Formular 1 – MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

Formular 2 – MODEL ACORD DE ASOCIERE 

Formular 3 – MODEL ANGAJAMENT FERM PRIVIND SUSTINEREA TEHNICA SI PROFESIONALA A 
OFERTANTULUI 

Formular 4 – MODEL DECLARATIE REFERITOARE LA CONDITIILE DE MUNCA SI DE PROTECTIA 
MUNCII 

Formular 5 –  DECLARAȚIE DE DISPONIBILITAT 
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FORMULAR 1 
 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea ofertantului)                                           

ANGAJAMENT 
privind susținerea tehnica și profesională 

a ofertantului/ grupului de operatori economici 
 

Către: ...................................................... 
(se va completa denumirea autorității contractante și adresa completă) 

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziție 
publică), noi ............. (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la 
.......... .............(adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și 
irevocabil, să punem la dispoziția .............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate 
resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor 
asumate de acesta/aceștia, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi 
încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. 
Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care 
au fost incluse în propunerea financiară. 
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția .......... 
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice și/sau 
profesionale de ................................................................................................................. necesară pentru 
îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică. 
Noi, ....................... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să 
răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații 
asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza 
contractului de achiziție publică, și pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de 
operatori economici) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, 
renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuțiune. 
Noi, .................. (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm 
definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea 
contractantă, cât și față de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanți), care ar putea conduce la 
neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a 
obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 
Noi,.................................. (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să 
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor 
prevăzute în angajament. 
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 
privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, care dă dreptul autorității contractante 
de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea 
tehnică și profesională acordată .............................................................. (denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

Data completării 
....................................... 

Terț susținător 
........................................... 

 (semnătura autorizată) 
 

Notă!: Prezentul angajament ferm constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele 
specifice ale obiectului contractului/acordului-cadru 
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FORMULAR 2 
 
 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr………./………… 

în vederea participării la procedura de achiziţie publică……….(tipul procedurii) 
organizată de.............................................................în vederea 

atribuirii…………………………..(obiectul contractului/acordului-cadru)  , anunţ de participare 
publicat în SEAP……………………………. 

 
 
1. Părţi contractante: 
Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în __________________________(adresa, 
telefon, fax), reprezentată prin _______________ având funcţia de ____________________ denumită în cele 
ce urmează contractant general 
şi 
S.C. ______________ cu sediul în _______________ (adresa,tel.,fax) reprezentată prin 
__________________ având funcţia de  ____________________, denumită în cele ce urmează 
subcontractant. 
 
Art.2.  Partea părţile din contract ce urmează a fi subcontractante, sunt: 
             _________________  

- __________________ 
- __________________ . 

Art.3. Contractul de subcontractare va fi încheiat în aceleaşi condiţii în care contractantul general a 
semnat contractul cu achizitorul şi  nu va conduce sub nicio formă la modificarea propunerii tehnice sau 
financiare care stau la baza contractului de achiziţie publică dintre achizitor si contractantul general 
 
Art. 4. Durata de executie a ………......(lucrările, produsele, serviciile)  subcontractate va fi în conformitate 
cu durata prevazută în contractul dintre contractantul general si achizitor.  
 
Art. 5. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi 
pe care contractantul general le are faţă de achizitor conform contractului de achiziţie 
publică…………………………..(denumire contract)  
 
 

 
Incheiat astazi, ................... 
  
   
CONTRACTANT GENERAL     SUBCONTRACTANT 

 
..................................      .................................. 
(semnătură autorizată)                  (semnătură autorizată) 

 
Notă!: Prezentul acord de subcontractare constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 

cerinţele specifice ale obiectului contractului/acordului-cadru.       
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FORMULAR 3 
 
 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
nr… ……./………… 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 
.............................................................. 

 
Prezentul acord de asociere are ca temei legal Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice. 

    
1. Părţile acordului : 

_________________________________________ (denumire operator economic, sediu, telefon), 

reprezentată prin ___________________________,   în calitate de ________________ 

     şi 

 _________________________________________ (denumire operator economic, sediu, telefon), 

reprezentată prin ___________________________,   în calitate de ________________. 

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ____________________________ 

(denumirea autorităţii contractante), pentru încheierea contractului pentru executarea de 

_________________________________; 

 b) derularea în comun a contractului/acordului-cadru de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei 

comune ca fiind câştigătoare.  

                

2.2 Alte activităţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecărei părţi la îndeplinirea contractului/acordului-cadru 

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 asocierii 

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/acordului-cadru în 

cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie. 

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

4.1 Se împuterniceşte S.C. ___________________________, 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 S.C. _________________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru 

semnarea acordului-cadru de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul 

acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie. 

5. Încetarea acordului de asociere 

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

6. Comunicări 

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 

adresa/adresele __________________________, prevăzute la art. _____. 

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

7. Litigii 

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 

soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

8. Alte clauze:____________________________________________ 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ____ exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi 

______________ (data semnării lui).  

Liderul asociaţiei: 
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______________________ 

ASOCIAT 1, 

___________________ 

ASOCIAT 2, 

___________________ 

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele 

specifice ale obiectului contractului/acordului-cadru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

FORMULAR 4 

 

 

Declaraţie 

  

 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al....................................................., declar pe propria 

raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca ma angajez sa îndeplinesc 

contractul având ca obiect ……………………………………, pe parcursul indeplinirii contractului, in 

conformitate cu reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite 

prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin 

tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.  

 De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile 

referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, costurile aferente indeplinirii acestei obligatii 

fiind incluse in oferta astfel cum acestea sunt indicate in pretul contractului conform propunerii financiare.    

 

Data completarii ......................    

             

 

 

 

Operator economic, 

………… ………………. 

(semnatura autorizată ) 
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FORMULAR 5 

 
 
 
 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea)                                           
 
 

DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE 
 
 
 

Subsemnatul(a) ......................... legitimat(ă) cu cartea de identitate serie .............. nr.............., eliberată 
de ......................./ pașaport, serie ............... nr. .................. eliberat de , domiciliat(ă) în localitatea 
........................ județ/sector.............................., adresa ............................................., telefon fix/mobil 
...................................., e-mail ..................................... mă angajez să particip în calitate de Expert 
............................, în cadrul ofertei depuse de ofertantul .............................. la licitația deschisă pentru 
atribuirea contractului de ............................................................... (se va completa obiectul contractului de 
achiziție publică). 
   

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câștigătoare, declar că sunt capabil și 

disponibil să lucrez pe poziția pentru care mi-a fost inclus CV-ul în oferta în perioada de executare a 

contractului. 

În cazul în care această ofertă va fi desemnată câștigătoare, sunt perfect conștient de faptul că 
indisponibilitatea mea în perioada mai sus menționată, cauzată de alte motive decât boală sau forță 
majoră, poate atrage după sine anularea contractului. 
 

Nume  

Semnătură  

Dată  
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Model 

    OPERATOR ECONOMIC  
          ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 

       DECLARAŢIE 
       privind evitarea conflictului de interese 

         (art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 
1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 

asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în 

declaraţii, următoarele: 

   a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al 
ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face parte din 
consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților susținători ori 
subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 
   b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al 
doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare al Oficiului 
Național al Registrului Comerțului; 
   c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal, 
financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze 
independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare;  
   d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi, 
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului, 
implicate în procedura de atribuire;  
   e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele persoane 
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 
doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Oficiului 
Național al Registrului Comerțului și care sunt implicate în procedura de atribuire.  
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă 

vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 

contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării 

contractului de achiziţie publică. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor 

şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Oficiului Național al Registrului Comerțului cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
   
  Data completării ...................... 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată)           


		2018-10-12T14:10:10+0000
	Vladu Valentin




