Capitolul III
FORMULARE

Formularul nr. 1:

Scrisoare de inaintare

Formularul nr. 2:

Imputernicire

Formularul nr. 3:

Formular de oferta

Formularul nr. 4

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea,
constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si
utilizarea fondurilor europenesi/sau a fondurilor publice nationale
aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

Formularul nr. 5:

Declaratie privind eligibilitatea

Formularul nr. 1
0PERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,
ASOCIATIA SMART PROJECTS
CIF: 22411341
str. Olimp, nr.4, oras Magurele, sat Varteju, jud. Ilfov, Romania
email: asociatiasmartprojects@gmail.com

Ca urmare a Anuntului de participare nr ………......., privind procedura (…………..….),
pentru atribuirea contractului de achizitie „……………….…………….”, Cod CPV: ……….….., noi
……………….. (denumirea/numele ofertantului, adresa completa, CUI), vă transmitem alăturat
următoarele:
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original;
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Cu stimă,

Operator economic,
_________________
(semnatura/stampilă autorizată)
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Formularul nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa ……………............................…, cu sediul în ………………………….....……,
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut
fiscal …..., reprezentată legal prin ….............................…............………, în calitate de
……………….............…, împuternicim prin prezenta pe ……………….......................,
domiciliat/a în …………….................………......…………, identificat/a cu C.I. seria ……, nr. …,
CNP …….........…............…, eliberat de ……………......……, la data de ……..……, având
funcţia de ……….........……………, să ne reprezinte la procedura de .......................................
avand ca obiect .........................................................., organizată de ............................... în
scopul încheierii contractului de servicii.
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 prezenta procedură;

2.

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: ..............
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către,
ASOCIATIA SMART PROJECTS
CIF: 22411341
str. Olimp, nr.4, oras Magurele, sat Varteju, jud. Ilfov, Romania
email: asociatiasmartprojects@gmail.com
Domnilor,
1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,
reprezentanţi ai operatorului economic / ONG …….............………….,(denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai
sus menţionată, să inchiriem ”………………………..……………..”, Cod CPV: ……….….., pentru
suma de ..............… lei (suma în litere şi în cifre), respectiv ......... lei/luna
2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă 60 de zile calendaristice, şi ea va
rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
3. Alături de oferta de bază:
|_| 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)
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
Data ......../........../.........
.………....................................................……......
(Nume, prenume, semnătura),
L.S.
în calitate de ...............………, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................………………. (denumirea/numele operatorului economic)
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Formularul nr. 4
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor
aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europenesi/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
Subsemnatul(a) ............................................, in calitate de …………………., referitor la
procedura ……………………………………., declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului
in declaratii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise la art. 14 si 15 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si
sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor
publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 142/2012,
cu cu modificările şi completările ulterioare, si anume:
•
nu exista legaturi intre subscrisa si structurile actionariatului Achizitorului;
•
nu exista legaturi intre subscrisa si membrii comisiei de evaluare;
•
nu detin pachetul majoritar de actiuni in 2 firme participante la prezenta procedura
competitiva.
„Art. 14. - (1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au
obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de
interese, şi anume a situaţiei în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii
acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar
de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la
plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene şi/sau
fondurilor publice naţionale aferente acestora.”
„ Art. 15.- (1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este obligat să depună o
declaraţie conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14.
(2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie, ofertantul are
obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură şi să ia măsuri pentru
înlăturarea situaţiei respective.”.

Subsemnatul/a ……………………………… declar că voi informa imediat ASOCIATIA SMART
PROJECTS daca vor interveni modificari in prezenta declaratie.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca ASOCIATIA SMART PROJECTS are dreptul de a solicite, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiei, orice informatii suplimentare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Formularul nr. 5
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, ...................................... reprezentant imputernicit al ..........................,
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedură si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca:
−

in 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;

−

societatea nu este în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorulsindic;

−

ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România / în ţara în care sunt stabilit pana la data
depunerii prezentei oferte;

−

în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive
imputabile mie, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii
beneficiarilor mei;

−

nu am fost condamnat, în ultimii 3 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;

−

nu prezint informaţii false si nu omit intentionat prezentarea informaţiilor solicitate de
către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare
şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completarii: ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Capitolul IV

Contract de prestari servicii - locatiune
Nr. … / ……………
(model)

Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de
servicii - locatiune, intre:
ASOCIATIA SMART PROJECTS, CIF: 22411341, str. Olimp, nr.4, oras Magurele, sat
Varteju, jud. Ilfov, Romania, reprezentată prin presedinte Sima George, in calitate de
locatar, pe de o parte
si
SC ……………………………., cu sediul in ………………., strada …………… nr. …,
telefon ………………….., CUI …………………., ………………….., avand cont
……………………………………… – Banca ……………….. , in calitate de locator, pe de
alta parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. locator si locatar - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil locatorului de către locatar, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu
se specifică in mod diferit.
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Clauzele contractului
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Locatorul se obliga sa puna la dispozitia locatarului folosinta unui spatiu aflat in
……………………, strada ………………….., nr. …… in suprafata de ……. mp, in vederea
desfasurarii de catre acesta din urma a activitatii specifice.
5. Pretul contractului
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil locatorului de catre locatar,
este de ……….. lei/mp respectiv ……………. lei/luna, la care se adauga TVA.
5.2 Efectuarea plăţii chiriei în termen de 10 zile de la data emiterii facturii.
5.3 Pretul este fix si nu poate fi ajustat pe toata durata contractului.
6. Durata contractului
6.1. Termenul de închiriere este de ________, cu începere de la data de ________ pâna
la data de ____________. Cu _________ înainte de expirarea contractului, la cererea
locatarului, locatorul poate prelungi contractul pentru aceeaşi perioadă de timp, sau
perioade mai mici, convenite între părţi în funcţie de ofertă.
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului incepe la data semnarii acestuia de catre parti.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt: anexe, declaratii, acte care insotesc oferta, etc.,
depuse in vederea selectiei ofertei de pret, dar si cele ce vor fi intocmite de parti in
executarea contractului.
9. Obligatiile principale ale locatorului
9.1. Sa puna la dispozitia locatarului spatiul ce formeaza obiectul închirierii
9.2. Toate sarcinile si impozitele locale vor fi suportate de catre locator.
9.4. Locatorul se obliga sa efectuieze pe cheltuiala sa toate reparatiile capitale/ curente
necesare si urgente (daca este cazul).
9.6. Locatorul are dreptul de a verifica modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate de catre
locatar. Verificarile vor fi efectuate de catre reprezentantii locatorului, delegati de catre
conducerea acestuia. Locatorul are obligatia de a notifica, in scris, locatarului, identitatea
reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
10. Obligatiile principale ale locatarului
10.1 - Locatarul se obliga sa foloseasca bunul conform destinatiei sale prevazute în
prezentul contract de închiriere.
10.2 – Sa exploateze instalatiile de utilitati aferente, respectand conditiile tehnice impuse
de specificul si natura lor. Defectiunile apărute din vina locatarului, în caz de nerespectare
a conditiilor tehnice, exploatare si intretinere, cheltuielile de reparatii vor fi suportate de
locatar.
10.3 – Sa respecte normele igienico-sanitare de curatenie, normele PSI (Legea de
apararea impotriva incendiilor, normele generale de aparare impotriva incendiilor, alte legi,
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norme, hotarari specifice în vigoare), de securitate si sanatate in munca, protectia civila,
de protectie a mediului.
10.4 – Locatarul se obliga sa plateasca chiria in termenul stabilit la art. 5.
10.5 – Sa preia - predea imobilului se va face pe baza de proces-verbal.
10.6. - Are obligatia sa furnizeze organismelor de audit si de control, inclusiv
AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, atunci cand se solicita de catre Achizitor, toate
informatiile si documentele privind indeplinirea obiectului prezentului contract.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste să-şi execute
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea
contractului dobânda legala penalizatoare prevăzuta la art.3 alin.(2`) din OG nr.13/2011
privind dobânda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligații bănești, precum si
pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin
Legea nr.43/2012, cu modificările si completările ulterioare, calculata la serviciile
neefectuate/neprestate, pana la îndeplinirea efectiva a obligațiilor.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu isi onorează obligațiile in termenul prevazut la art.8.4
atunci prestatorul are dreptul de a solicita, plata dobânzii legale penalizatoare, aplicata la
valoarea plații neefectuate, in conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.72/2013
privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor
sume de bani rezultând din contracte încheiate intre profesionisti si intre aceștia si
autoritati contractante.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
în mod culpabil si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept
şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunța oricand la contract, printr-o notificare
scrisă adresata prestatorului, cu cel putin 5 zile inainte, fara nici o compensaţie, dacă
acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să
afecteze dreptul la acţiune sau despagubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită
până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Alte resposabilitati ale locatorului
12.1 - Locatorul se obliga sa respecte intocmai si cu buna credinta clauzele contractuale.
13. - Locatorul are dreptul de a vizita spatiul si a verifica modul de folosinta a acestuia cu o
instiintare prealabila a locatarului de cel putin 24 ore, fara ca prin acest fapt sa incalce
dispozitiile art. 9.1 din contract, sau sa tulbure bunul mers al activitatii institutiei.
14. Executare, suspendare, incetare contract
14.1 - Executarea contractului incepe din ziua semnarii lui.
14.2 – Suspendarea prezentului contract poate avea loc:
- cu acordul partilor;
- urmare a unor situatii care fac imposibila executarea contractului pentru o scurta
perioada de timp;
- in cazurile expres prevazute de lege;
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14.3 – Contractul inceteaza:
- prin acordul de vointa al partilor;
- ca urmare a unui caz de forta majora;
- la cererea uneia dintre parti, cu un preaviz de cel putin 45 zile;
- in cazul disparitiei bunului inchiriat;
- in conditiile prevazute de art. 14.4 din contract.
15. Ajustarea pretului contractului
15.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de locatar locatorului sunt tarifele
declarate in propunerea financiara, anexa la contract. Preturile raman fixe pe toata durata
contractului.
16. Amendamente
16.1 – Orice modificari ale prezentului contract nu vor fi facute decat prin act aditional
semnat de parti si avand, de regula, ca baza motive care privesc situatii ce nu au putut fi
prevazute la incheierea contractului.
17. Cesiunea
17.1 - Locatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate
prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al locatarului.
17.2 - Cesiunea nu va exonera locatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract decat in situatia in care acest lucru este prevazut
in mod expres de catre parti.
18. Forta majora
18.1 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
18.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore
daca acest fapt nu depaseste o perioada de cel mult 5 zile, fara ca acest lucru sa
prejudicieze drepturile ce li se cuveneau partilor pana la acea data.
18.3 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
18.4 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 5 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
19. Solutionarea litigiilor
19.1 - Locatarul si locatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
19.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, locatarul si
locatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solutioneze catre instantele judecatoresti de la sediul locatorului.
20. Limba care guverneaza contractul
20.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
21. Comunicari
10

21.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
21.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail
cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
22. Legea aplicabila contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi ______________ prezentul contract in doua
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Locator
________________

Locatar
ASOCIATIA SMART PROJECTS
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