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CAPITOLUL I 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
pentru achizitionare de polite RCA si polite de asigurare CASCO pentru avarii, furt si accidente 

pentru persoanele din autovehicul  
Cod  CPV  66334100-1 Servicii de asigurare a autovehiculelor. 

 
 
 

 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 
 
Denumire: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR 
Adresă: Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5,  
Localitate: Bucureşti 
 

Cod poştal: 
050741 

Ţara: ROMANIA 

Persoana de contact:  
Leonard Enescu 

Telefon: +4 037.211.1478 

E-mail: lucian.alistar@mdlpl.ro 
 

Fax:  +4 037.211.1445 

Adresa de internet: www.mdlpl.ro, 
 

 
I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
■ ministere ori alte autorităţi publice 
centrale 
  

■  servicii publice centrale 
 

 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante     
      DA □         NU■ 
 
Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 ■  la adresa mai sus menţionată 
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări  
             Data:18.12.2007 
             Ora limită: 12:00 
             Nr. fax Directia de achizitii publice: 037.211.1478 sau  
             adresa depusa la Registratura MDLPL (tel: 037.211.1443) 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 18.12.2007, ora 17:00 
Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie 
Denumire: Consiliul National de solutionare a Contestatiilor  
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 
Localitate:        Bucuresti               Cod poştal:   030084                   Ţara:  ROMANIA 
E-mail:                                                                   Telefon: (+4) 021 310.46.41 
Adresă internet: www.cnsc.ro                                Fax: (+4) 021 310.46.42 

 
I.c.Sursa de finanţare: BUGETUL DE STAT 
 
 
 



 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: Achizitionare de polite RCA si polite de asigurare CASCO 
pentru avarii, furt si accidente pentru persoanele din autovehicul 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
 
(a) Lucrări                    □      (b) Produse               □     (c) Servicii        ■ 

 
  Categoria serviciului:   

2A ■ 
 

  Principalul loc de prestare: 
Sediul MDLPL 
 
Cod   CPV 66334100-1  

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică: ■                      
 
II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică  
 
Ani: 0               luni: 12              zile calendaristice: 0  
Pana la 31.12.2008, cu posibilitatea prelungirii până la data limita de 30.04.2009. 
II.1.5) Divizare pe loturi            da □        nu ■ 
 
Ofertele se depun pe:        Un singur lot  □     Mai multe loturi   □ 
 
  II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU ■ 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Numar autoturisme: 24  
II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                                                     da □       nu ■ 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  
 
 
III. Condiţii specifice contractului  
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
(dacă DA scurtă descriere ) 
III.1.2. Altele  
(dacă DA, descrieţi) 

 
DA   □               NU ■ 
 
DA  □                NU ■ 

 
IV: PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectată 
Cerere de oferta                              ■   
 

 

 
 IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □        NU  ■  



 

 

IV.3.) Legislaţia aplicată  
1. Ordonanţa de Urgenţă 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; 

2.  LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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; 

3. HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă 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. 

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă 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; 
            5.  Orice alte acte normative in vigoare care reglementează achiziţiile publice. 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
V.1) Situaţia personală a ofertantului 
Declaraţii privind eligibilitatea  

 

Solicitat   ■ 
1. Cerinta obligatorie: Declaratie pe proprie raspundere 
completata in conformitate cu Formular 1 din Capitolul 
III 
 

Documente privind 
neîncadrarea în prevederile 
art. 181 
 

Solicitat   ■ 

Cerinta obligatorie: 1. Declaratie privind neincadrarea in 
situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 
(completare declaratie conform Formularului 2 din 
Capitolul III).  
 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice 

române 
Solicitat   ■ 

Cerinta obligatorie: Certificatul constatator emis de 
oficiul registrului comertului, în original sau copie 
legalizata 
 

V. 3.) Situaţia economico-financiară                                   
1. Fişă de informaţii generale - completare 
Formular 3 din Capitolul III 
 

Informaţii privind situaţia economico-
financiară 

 
 

Solicitat ■ 
2. Bilantul contabil la 31.12.2006, vizat si 
inregistrat la Administraţia Finanţelor Publice. 
 

 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
VI.1)  Limba de redactare a 
ofertei  

ROMANA  

VI.2)  Perioada de valabilitate a 
ofertei 

30 zile 

VI.3) Garanţie de participare 
 

Nesolicitat ■ 

VI.4) Modul de prezentare a Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii 



 

 

propunerii tehnice serviciilor ce urmează a fi executate cu cerinţele 
prevăzute in caietul de sarcini. In acest scop 
propunerea tehnica va conţine, pentru fiecare 
poziţie un comentariu, articol cu articol, al 
specificaţiilor tehnice conţinute in Caietul de 
sarcini, prin care sa demonstreze corespondenta 
propunerii tehnice cu specificaţiile respective. 

VI.5) Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Ofertanţii vor completa formular 4 (Capitolul III). 
Oferta se va întocmi in lei si euro la cursul BNR 
din 17.12.2007. 
 

VI.6) Modul de prezentare a 
ofertei 
a) Adresa la care se depune 
oferta 
 
b) Data limita pentru depunerea 
ofertei 
 
c) Numarul de exemplare 
 
d) Mod de prezentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Locuintelor, Str. Apolodor nr.17 latura Nord , sector 5, 
Registratura. 
b) 19.12.2007, ora 10,00   
 
 
c) 1 original + 1 copie 
 
d) Oferta se va depune la sediul Ministerului 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, în plic 
sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona: 
„OFERTĂ PENTRU POLIŢE RCA SI POLIŢE DE 
ASIGURARE CASCO PENTRU AVARII, FURT SI 
ACCIDENTE PENTRU PERSOANELE DIN 
AUTOVEHICUL. A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 
DATA 19.12.2007, ora 11.00".  

Ofertantul are obligatia de a completa si atasa la 
coletul ce contine oferta „Scrisoarea de inaintare” 
(Formular 5 din Capitol III). 

Plicul exterior va conţine 2 plicuri interioare (1 
original + 1 copie). Fiecare plic va contine in interior 
cate 3 plicuri sigilate si stampilate cu : 

- plicul nr. 1 : documente de calificare;  
- plicul nr. 2 : propunere tehnică; 
- plicul nr. 3 : propunere financiară.     

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu 
denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite 
returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care 
oferta respectivă este declarată întarziată.                      

Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu 
cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagina de 
reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să 
angajeze ofertantul prin contract. În cazul 
documentelor emise de instituţii/organisme oficiale 
abilitate în acest sens documentele respective trebuie 
să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 

Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a 
semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un opis al documentelor prezentate  
Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse 

în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate se 
vor prezenta şi următoarele documente: 

a) .Scrisoarea de înaintare  
 Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare 
în  conformitate cu modelul  prevăzut  în formularul 5 
(care se va atasa in exteriorul ofertei) 

b) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, 
pentru persoanele desemnate să participe la 
activitatea de deschidere a ofertelor.   

Ofertantii vor numerota si semna fiecare pagina 
a ofertei. 
1.  Nu se acceptă oferte alternative. 
2. Lipsa a mai mult de 3 documente privind situaţia 
personala, capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale, situaţia economica si financiara, precum 
si capacitatea tehnica si profesionala, solicitate prin 
documentaţia de atribuire duce la respingerea ofertei. 
De asemenea, necompletarea unui document lipsa 
dintre cele specificate in termen de maxim 72 de ore 
de la momentul solicitării are drept consecinţa 
respingerea ofertei ca neconformă. 
Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare 
are ca efect descalificarea ofertantului. 

VI.7) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, 
prin solicitare scrisă adresată autorităţii contractante 
până la data şi ora depunerii ofertelor si numai prin 
solicitare scrisa in acest sens. In cazul in care 
ofertantul doreşte sa opereze modificări in oferta deja 
depusa, acesta are obligaţia de a asigura primirea si 
înregistrarea modificărilor respective de către 
autoritatea contractanta pana la data limita pentru 
depunerea ofertelor. 
2. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările 
trebuie prezentate in conformitate cu alineatul de mai 
sus, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va 
marca, in mod obligatoriu, inscripţia „Modificări”. 
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si 
modifica oferta după depunerea ofertelor, sub 
sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de 
atribuire a contractului de achiziţie publica si a 
pierderii garanţiei pentru participare. 
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, 
cad în sarcina operatorului economic. 
Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii 
contractante decât cea stabilită sau după expirarea 
datei si orei limită pentru depunere este considerată 
întârziată şi se returnează nedeschisă. 

VI.8) Deschiderea ofertelor  Locul deschiderii ofertelor: Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice si Locuintelor. Data/ ora 19.12.2007, 



 

 

ora 11:00 
 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VII.1) Pretul cel mai scazut         ■     
 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
VIII.1 Ajustarea  preţului contractului  
  DA   □          NU   ■ 
VIII.2. Garanţia de bună execuţie a 
contractului           DA   □           NU   ■ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

CAPITOLUL II 
CAIET DE SARCINI 

 
 

1. Descriere 
 

Conform prevederilor legale în vigoare pentru cele 24 de autoturisme aparţinând parcului auto al 
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Locuinţelor este necesara achiziţionarea a 24 poliţe de 
asigurare RCA, precum si încheierea a 24 de poliţe asigurare CASCO pentru avarii, furt si accidente 
pentru persoanele din autovehicul pentru perioada ianuarie-decembrie 2008. 
 
 

2.  Anexa autoturismelor pentru RCA 
 
Nr 
crt 

Autoturism Marca Capacitate 
cilindrica 

Nr. de 
înmatriculare

An 
fabricatie 

Perioada de 
asigurare 

Valoare 
RCA* 

1 VOLKSWAGEN  T5 
Multivan 

2461 B-04-WIE 2004 12 luni  

2 DAEWOO NUBIRA II 1598 B-20-WDP 2006 12 luni  
3 DACIA LOGAN 1598 B-37-MIE 2005 12 luni  
4 DACIA LOGAN 1598 B-38-MIE 2005 12 luni  
5 DAEWOO LEGANZA 1998 B-82-MIE 2000 12 luni  
6 DAEWOO NUBIRA II 1598 B-83-MIE 2006 12 luni  
7 DAEWOO NUBIRA II 1598 B-84-MIE 2001 12 luni  
8 DAEWOO NUBIRA II 1598 B-85-MIE 2006 12 luni  
9 DAEWOO NUBIRA II 1598 B-87-MIE 2006 12 luni  

10 VOLKSWAGEN GOLF 1390 B-37-FAZ 2004 12 luni  
11 FORD MONDEO 1796 B-36-MLP 1998 12 luni  
12 DACIA 1310 1397 B-07-MLP 2000 12 luni  
13 RENAULT MEGANE 1598 B-33-MLP 1998 12 luni  
14 RENAULT MEGANE 1598 B-32-MLP 1998 12 luni  
15 RENAULT MEGANE 1598 B-34-MLP 1998 12 luni  
16 RENAULT MEGANE 1598 B-35-MLP 1998 12 luni  
17 DAEWOO CIELO 1498 B-03-SGT 1999 12 luni  
18 FORD ESCORT 1597 B-30-MLP 1998 12 luni  
19 CITROEN JUMPER 2446 B-27-MLP 1998 12 luni  
20 FORD EXPLORER 4011 B-24-MLP 1998 12 luni  
21 FORD ESCORT 1597 B-22-MLP 1998 12 luni  
22 FORD MONDEO 1796 B-01-MUD 1995 12 luni  
23 SEAT CORDOBA  

DIESEL 
1896 B-18-DRR 2006 12 luni  

24 SEAT IBIZA DIESEL 1896 B-49-DRR 2006 12 luni  
 
* Se va completa de catre ofertant   
 
 



 

 

 
3. Anexa autoturismelor pentru CASCO 

 

Nr 
crt MARCA AUTOTURISM 

Polita CASCO 
(avarii, furt, 
accidente pt 

persoanele din 
autovehicul) 

valabila pentru 
perioada: 

Dotari 
Suplimentare Valoare Polita* 

Volkswagen Multivan 2,5 TDI 
Nr de imatriculare  B-04-WIE 
locuri 7 
capacitate cilindrica  2461 
Putere Motor (K.w.) 128 
An Fabricatie 2004 
Data primei inmatriculari 22.01.2004 

1 

dotari suplim   

12 luni 
alarma; geam 

electrice; 
climatronic; 

jenti aliaj 
  

Daewoo Nubira 

Nr de imatriculare  B-20-WDP 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1598 
Putere Motor (K.w.) 76 
An Fabricatie 2006 
Data primei inmatriculari 06.06.2006 

2 

dotari suplim   

 12 luni 
  

alarma; geam 
electrice; aer 

cond.;  

  

Dacia Logan  

Nr de imatriculare  B-37-MIE 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1598 
Putere Motor (K.w.) 64 
An Fabricatie 2005 
Data primei inmatriculari 28.03.2006 

3 

dotari suplim   

12 luni 
  

alarma; geam 
electrice; aer 

cond.;  

  

Dacia Logan     

Nr de imatriculare  B-38-MIE 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1598 
Putere Motor (K.w.) 64 
An Fabricatie 2005 
Data primei inmatriculari 28.03.2006 

4 

dotari suplim   

 12 luni 
 alarma; geam 
electrice; aer 

cond.;  

  

Daewoo Leganza    

Nr de imatriculare  B-82-MIE 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1598 
Putere Motor (K.w.) 76 
An Fabricatie 2000 
Data primei inmatriculari 27.02.2001 

5 

dotari suplim   

12 luni 
  

alarma; geam 
electrice; aer 

cond.;  

  



 

 

Daewoo Nubira II 

Nr de imatriculare  B-83-MIE 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1598 
Putere Motor (K.w.) 76 
An Fabricatie 2006 
Data primei inmatriculari 06.06.2006 

6 

dotari suplim   

12 luni 
  

alarma; geam 
electrice; aer 

cond.;  

  

Daewoo Nubira 

Nr de imatriculare  B-84-MIE 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1598 
Putere Motor (K.w.) 77.80 
An Fabricatie 2001 
Data primei inmatriculari 27.02.2001 

7 

dotari suplim   

 12 luni 
  

alarma; geam 
electrice; aer 

cond.;  

  

Daewoo Nubira II    

Nr de imatriculare  B-85-MIE 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1598 
Putere Motor (K.w.) 76 
An Fabricatie 2006 
Data primei inmatriculari 06.06.2006 

8 

dotari suplim   

 12 luni 
  

 alarma; geam 
electrice; aer 

cond.;  

  

Daewoo Nubira II 

Nr de imatriculare  B-87-MIE 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1598 
Putere Motor (K.w.) 76 
An Fabricatie 2006 
Data primei inmatriculari 06.06.2006 

9 

dotari suplim   

  12 luni 
  

alarma; geam 
electrice; aer 

cond.;  

  

VOLKSWAGEN GOLF VARIAANT 

Nr de imatriculare  B-37-FAZ 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1390 
Putere Motor (K.w.) 55 
An Fabricatie 2004 
Data primei inmatriculari 25.05.2004 

10 

dotari suplim   

12 luni 
alarma; geam 
electrice; aer 

cond.;  

  

Renault Megan    

Nr de imatriculare  B-33-MLP 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1598 
Putere Motor (K.w.) 66 

11 

An Fabricatie 1998 

  
12 luni 

  
 aer cond; 
inchidere 

centralizata 

  



 

 

Data primei inmatriculari 22.03.1999  
dotari suplim   

   

Renault Megan 

Nr de imatriculare  B-32-MLP 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1598 
Putere Motor (K.w.) 66 
An Fabricatie 1998 
Data primei inmatriculari 22.03.1999 

12 

dotari suplim   

12 luni 
  

aer cond; 
inchidere 

centralizata 

  

Renault Megan 

Nr de imatriculare  B-35-MLP 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1598 
Putere Motor (K.w.) 66 
An Fabricatie 1998 
Data primei inmatriculari 22.03.1999 

13 

dotari suplim   

  
 12 luni 

  
 aer cond; 
inchidere 

centralizata 

  

Ford Escort 

Nr de imatriculare  B-22-MLP 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1598 
Putere Motor (K.w.) 66 
An Fabricatie 1998 
Data primei inmatriculari 18.06.1998 

14 

dotari suplim   

 12 luni 
  

aer cond; 
inchidere 

centralizata 

  

Ford Escort 

Nr de imatriculare  B-30-MLP 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1598 
Putere Motor (K.w.) 66 
An Fabricatie 1998 
Data primei inmatriculari 18.08.1998 

15 

dotari suplim   

12 luni 
  aer cond; 
inchidere 

centralizata 

  

Ford Mondeo    

Nr de imatriculare  B-36-MLP 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1796 
Putere Motor (K.w.) 85 
An Fabricatie 1998 
Data primei inmatriculari 18.01.1999 

16 

dotari suplim   

 12 luni 
aer cond; 
inchidere 

centralizata 

  
 

Ford Mondeo 17 

Nr de imatriculare  B-01-MUD 12 luni     



 

 

locuri 5 
capacitate cilindrica  1796 
Putere Motor (K.w.) 82 
An Fabricatie 1995 
Data primei inmatriculari 04.10.1995 

 

dotari suplim   

 aer cond; 
inchidere 

centralizata 

 

Ford Explorer 

Nr de imatriculare  B-24-MLP 
locuri 5 
capacitate cilindrica  4011 
Putere Motor (K.w.) 152 
An Fabricatie 1998 
Data primei inmatriculari 13.10.1998 

18 

dotari suplim   

12 luni 

  
aer cond; geam 

electrice; 
alarma; jenti 

aliaj 
  

Citroen Jumper 

Nr de imatriculare  B-27-MLP 
locuri 8 
capacitate cilindrica  2446 
Putere Motor (K.w.) 79 
An Fabricatie 1998 
Data primei inmatriculari 09.10.1998 

19 

dotari suplim   

12 luni   
aer cond 

  

Dacia 1310Li 
 

Nr de imatriculare  B-07-MLP 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1397 
Putere Motor (K.w.) 45,5 
An Fabricatie 2000 
Data primei inmatriculari 09,02,2001 

20 

dotari suplim   

  
  

12 luni 

  
  
  

  

Daewoo Cielo   
  

Nr de imatriculare  B-03-SGT 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1498 
Putere Motor (K.w.) 55 
An Fabricatie 1999 
Data primei inmatriculari 20,12,1999 

21 

dotari suplim   

 12 luni 

  
aer cond; 

geam electrice; 
inchidere 

centralizata 

  

Seat Ibiza 
 

Nr de imatriculare  B-49-DRR 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1896 
Putere Motor (K.w.) 47 
An Fabricatie 2006 

22 

Data primei inmatriculari 08,12,2005 

  
  

12 luni 

  
  

aer cond; geam 
electrice; 

alarma 

  



 

 

 dotari suplim      

Seat Cordoba   
  

Nr de imatriculare  B-18-DRR 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1896 
Putere Motor (K.w.) 47 
An Fabricatie 2006 
Data primei inmatriculari 08,12,2005 

23 

dotari suplim   

12 luni 

  
  

aer cond; 
geam electrice; 

alarma 

  

Renault Megan 
 

Nr de imatriculare  B-34-MLP 
locuri 5 
capacitate cilindrica  1598 
Putere Motor (K.w.) 66 
An Fabricatie 1998 
Data primei inmatriculari 22,03,1999 

24 

dotari suplim   

  
  

12 luni 

  
  

aer cond; 
inchidere 

centralizata 

  
 
 
 
* Se va completa de catre ofertant   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITOLUL III 
 

  FORMULARE 
 

Fiecare candidat/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 acestui capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele 
autorizate. 
 
Formular 1.  
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  
                                                                                                (denumirea/numele si 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 prevazută la art. 18o 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 alta 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, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 

 
 
 
 



 

 

 
FORMULAR 2 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 
 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-
peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se 
menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se 
inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se 
inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii 
contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 

judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament 
cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin 
lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la 
lit. a); 

c) mi-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 sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată................. 

d) 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. 

 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. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
           Operator economic,   
                               …………………………. 
                                                                               
                          (semnatura autorizată ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Formular 3 
 
    Operator economic, 
______________________ 

(denumirea/numele) 
 

INFORMATII GENERALE 
 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
    Fax: 
    Telex: 
    E-mail: 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________________ 

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________ 

       (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _______________________________ 

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de 
inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
___________________________________________________________________ 

Anul  Cifra de afaceri anuala    Cifra de afaceri anuala 
 31 decembrie                                  la 31 decembrie 

   (mii lei)                                             (echivalent euro) 
___________________________________________________________________ 
1.    2004 
___________________________________________________________________ 
2.    2005 
___________________________________________________________________ 
3.    2006 
___________________________________________________________________ 
Media anuala: 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
         Operator economic, 

  ______________ 
(semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Formular 4 
 

     OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  
         (denumirea serviciului) 
(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei, reprezentand  
                                                                                   (suma in litere si in cifre) 
________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de      
 (suma in litere si in cifre)                                               

 
_________________________lei. 
            (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam 
serviciile in graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, 
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita 
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 
     _ 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
     _ 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice 
alta oferta pe care o puteti primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
                        (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 



 

 

 
Formular nr. 5 
 

OFERTANTUL    Inregistrat la sediul autoritatii contractante 
______________________      nr. _________ / __ . __ . 2007 

(denumirea/numele) 
 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 

Catre _______________________________________________ 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
 

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului  
                            ________________________________________ 

                                (denumirea contractului de achizitie publica)    
      
noi ____________________________ va transmitem alaturat urmatoarele: 
         (denumirea/numele ofertantului) 
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de _____ copii: 
a) oferta; 
b) documentele care insotesc oferta. 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
Data completarii __ . __ . 2007 

 
 
 
 
Cu stima, 
 

Operator economic, 
___________________ 
(semnatura autorizata) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


