
ANEXA 1
OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/nume/e)

DECLARAŢIE PRIVIND ELiGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant Împuternicit al ,
(denumirea/nume/e şi sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals
În acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art.180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune de servicii, respectiv În ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă
a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie,
fraudă şi! sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip În două sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o altă candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă
individuală, fiind nominalizat ca subcontractant În cadrul unei alte oferte.

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

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării _

Operator economic,

(semnătura autorizată)



ANEXA 2
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neÎncadrarea În situatiile prevăzute la art.181

Subsemnatul(a) [se inserează numele operatorului economic-persoana
juridică], În calitate de oferlantlcandidatlconcurent la procedura de [se menţionează
procedura] pentru achiziţia de [se inserează, după caz,
denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPVj, la data de [se inserează data],
organizată de [se inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie
răspundere că:

nu am intrat În faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
mi-am Îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţii/or de asigurări sociale către bugetele
componente ale bugetului general consolidat, În conformitate cu prevederile legale În vigoare În România
sau În ţara În care este stabilit;
În ultimii 2 ani mi-am Îndeplinit În mod corespunzător obligaţii/e contractuale;
nu am fost condamnat, În ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli În materie profesională;
informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, În scopul demonstrării Îndeplinirii criterii/or de
calificare şi selecţie nu sunt false.

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

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

Data completării _

Operator economic,

(semnăturaautorizată)



ANEXA 3
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul(a) (numele complet), reprezentant Împuternicit al
...................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei
de fals În acte publice, că, la procedura pentru Încheierea contractului de achiziţie publică (se
menţionează procedura), având ca obiect (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi
codul CPV), la data de (zi/lună/an), organizată de (denumirea autorităţii
contractante), particip şi depun oferta:

o În nume propriu
o ca asociat În cadrul asociaţiei ;
o ca subcontractant al .
(se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar că:
o nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
o sunt membru În grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint În anexă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări În
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de Încheiere a acordului cadru de achiziţie
publică sau, În cazul În care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie
publică.

4. 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 În scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.

5. 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.

Data completării _

Operator economic,

(semnăturaautorizată)



ANEXA 4

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/nume/e)

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

1. SubsemnatuliSubsemnaţii , reprezentanUreprezentanţi legali al/ai
............................. , întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de
............................ , în calitate de autoritate contractantă, cu nr. din data de ,
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de
vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele , următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimUconsimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele

declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de

participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât

ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de
achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista
consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva
procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu
obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Data completării: .

Operator economic,

(semnătura autorizată)



ANEXA 5

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neÎncadrarea În situaţiile prevăzute la art.69A1 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006,
actualizată la data prezentei

Subsemnatul( a) reprezentant Împuternicit al ,
(denumirea şi sediul/adresa ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/terţului susîinător) În calitate de
ofertant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect
.......................................................... : (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul
CPV), la data de (zi/lună/an), organizată de declar pe proprie răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals În acte publice, că nu ne aflăm in situaţia
prevazută la ari. 69'1 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006 respectiv nu am membri În cadrul consiliului de administraţie/organ
de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi persoane care să fie soVsoţie, rudă sau afin
până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află În relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la
O.U.G. nr.34/2006, art.69 lil.a), actualizată la data prezentei, cu persoane ce deţin funcţii de decizie În cadrul
autorităţii contractante.

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

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .
(se precizează data explrării perioadei de valabilitate a oferlei)

Data completării _

Operator economic,

(semnătura autor/zată)



ANEXA 6
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FIŞĂ DE INFORMAŢII GENERALE

a) Denumirea:

b) Codul fiscal:

c) Adresa sediului central:

d) Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:

e) Certificatul de înregistrare: (numărul, data şi locul de Înregistrare)

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

g) Birourile filialelorlsucursalelor locale, dacă este cazul:
(adrese complete, telefon/telexlfax, certificate de Înregistrare)

h) Principala piaţă a afacerilor:

I Cifra de afaceri anuală Cifra de afaceri anuală

___.1
la 31 decembrie la 31 decembrie

(mii lei) (echivalent euro)1

~=ţ~-=-~-=
1---- ..- ---~---

! Media anuală

i) Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:I~-
1 An

Data completării: .

Operator economic,

(semnătura autorizată)

1 EchivalentulÎn euro va fi calculat la cursul mediu anual RON/EURcomunicatde B.N.R.lB.C.E.



ANEXA 7
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

LISTĂ
CU SUBCONTRACTANŢII

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant Împuternicit al................................................ (denumirea/numele şi
sediul/adresa candidatului/oferlantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals În
acte publice, că datele prezentate În tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte În fiecare detaliu şi Înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, În scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care Însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare În scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai (denumirea şi
adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar În legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .
(seprecizeazădata expirăriiperioadei de valabilitatea oferlei)

Operator economic,

(semnătura autorizată)

Denumire Inume Datele de Partealpărţile din Acord
Nr. subcontractant recunoaştere ale Specializare contract ce subcontractor cu
crt. subcontractanţilor urmează a fi specimen de

subcontractate semnătură

Operator economic,

(semnătura autorizată)



ANEXA 8
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/nume/e)

DECLARAŢIE DE ASIGURARE CU PERSONAL

Subsemnatul ..... ,................................................................................... reprezentant al
....................................................... (nume şi adresă), declar pe proprie răspundere:

1, Numărul mediu în ultimii 3 ani al personalului angajat este de .

2.
Personal de specialitate Număr Preaătire

3.

1======c=ad=r=e=d=e=co=n=d=u=ce=r=e============N=u=m=ă=r====== =========p=r=eg=ă=ti=re=========
4.
Persoanele responsabile direct de

Îndeplinirea contractului
(se va enumera tot personalul Pregătirea/Functia Partea din contract de care vaimplicat În prestarea serviciului
indiferent de specializarea răspunde

acestuia)
Nume/Prenume

Data completării: .

Operator economic,

(semnătura autorizată)



ANEXA 9
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al , (denumirea/numele şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in
acte publice, că datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi inteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, in scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care insotesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai (denumirea şi adresa autorită/ii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar in legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .
(seprecizeazădata expirăriiperioadei de valabilitatea ofertei)"-"--'--'~'-~~M-Denumirea/

b' t I numele Perioada de
,'ec,ul .1 Codul CPV beneficiarului / Calitatea Preţul total al Procent derulare a
n rac u UI clientului executantuluf! contractului executat contractuIUl-)

Adresa

~~_l 2 3 4 5 6 7

-~

-----

---- - ---

r--T--
I Nr. I O
crt. ca

I :
i-~L
~~-I--
1_!J
, 2Ji--'.....L
[=-l~
*) Se precizează calitatea În care a participat la Îndeplinirea contractului, care poate fj de: contractant unic sau

contractant conducător (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere şi de finalizare a contractului.

Operator economic,

(semnătura autorizată)



ANEXA 10
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/nume/e)

Formular de ofertă
pentru Lotul. .

Către,

(denumirea autorffătii 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 de
curatenie pentru Lotul , pentru un preţ de lei (suma În litere şi În cifre)/Iuna,
reprezentând euro (suma În litere şi În cifre), calculat la cursul BNR din data
de , la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată În valoare de _
lei (suma În litere şi În cifre).

Ne angajăm ca, În cazul În care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 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:
D depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate Într-un formular de ofertă separat, marcat În

mod clar "alternativă";
D 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: .

Operator economic,

(semnătura autorizată)



ANEXA 11
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Scrisoare de Înaintare

Către,
OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. din (ziua/luna/anul),
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea acordului cadru de achiziţie publică de
................................................. , noi (denumirea ofer/antului), vă
transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul . (tipul, seria/numărul, emitentul) privind
garanţia pentru participare, În cuantumul şi În fonma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia
de atribuire;

2. Coletul sigilat (având ataşat plicul conţinând documentele care Însoţesc oferta) şi marcat În mod vizibil,
conţinând, În original:

• Documentele de calificare;
• Propunerea tehnică şi propunerea financiară.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării: .

Operator economic,

(semnătura autor/zată)



Anexa 12

DECLARATIE
privind incadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

1. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele şi funcţia

(preşedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
[ J Întreprindere autonomă
În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii
solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2.
[IÎntreprindere parteneră
Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a
fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
[IÎntreprindere legată
Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.2, precum şi a
fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

• t . d "1bT tTIII Oate utl Izate pentru a se sta I I ca eaona In repnn eru
Exercitiul financiar de referinţă2

Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii Active totale (mii leilmii Euro)leilmii Euro)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care
determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică,
mijlocie sau mare).
O Nu
ODa (înacest caz se va completaşi se va ataşao declara~ereferitoarela exerciţiulfinanciaranterior)

Semnătura .
(numele şi functia semnatarului, autorizat să reprezinte Întreprinderea)

Declarpe propria răspunderecă datele din aceastădeclaraţieşi din anexe sunt conformecu realitatea.
Data întocmirii Nume, prenume .
Semnătura Funcţie .

1 Datele sunt calculate În conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG
27/2006.

2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salaria/i, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele
realizate În ultimul exercitiu financiar raportate În situa/iile financiare anuale aprobate de ac/ionari sau asociati.
În cazul Întreprinderilor nou Înfiin/ate datele cu privire la numărul mediu anual de salaria/i, cifra de afaceri
anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.



ANEXA 13
OPERATORECONOMIC

(denumirea/numele)

ACORD DE ASOCIERE
În vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art.44, alin.1 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.337/2006.

1. Părţile acordului
_____________ , reprezentată prin , În calitate de .
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
_____________ , reprezentată prin , În calitate de .
(denumire operator economic, sediu, telefon)

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/profesionalăa fiecarei părţi la Îndeplinirea contractului de achiziţie publică
este:
1. % S.C. _
2. % S.C. _
2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va
efectua proporţional cu cota de participarea 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 (În cazul desemnării
asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei
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. 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 c1auze: _

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ..... exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi
............................ (data semnării lui)

Liderul asociaţiei:

(denumire autoritate contractantă)

ASOCIAT 1,

ASOCIAT 2,



ANEXA 14

BANCA:
(Denumire)

Scrisoare de garantie bancară
pentru participare la procedura de atribuire a acordului cadru de achizitie publică

Către,

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea acordului cadru de achiziţie pentru
................. (denumirea
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)
a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, În conformitate cu contractul garantat;

sau
b) necondiţionat, 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, ofertantul (denumirea/numele
ofertantului), nu a constituit garanţia de bună execuţie În perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul (denumirea/numele
ofertantului), a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică În perioada de valabilitate a ofertei;

d) emiterea de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a deciziei cu privire la contestaţia
depusă de ofertantul (denumirea/numele ofertantului) prin care se dispune respingerea
contestaţiei. În acest caz, autoritatea contractantă va reţine contestatarului din garanţia de participare
suma de Iei, calculată conform prevederilor art.278A1 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de .

Parafată de Banca (denumirea băncii) În ziua luna anul .



,".

ANEXA 15
BANCA:
(Denumire)

Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie

Către,

Cu priVire la contractul de achiziţie publică pentru servicii de _
(denumirea serviciilor), Încheiat Între (denumirea contractantului), În calitate de
contractant şi (denumirea achizitorului), În calitate de achizitor, ne obligăm
prin prezenta să plătim În favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ,
reprezentând 10% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere Însoţită
de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea
prevăzute În contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face În termenul menţionat În
cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

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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