
FORMULARUL 1 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumire) 

INFORMAŢI I GENERALE 

1. Denumire: 

2. Cod fiscal: 

3. Adresa sediului central:. 

4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: . 

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare: 

6. Obiect de activitate, pe domenii: 

(număr/dată, loc de înmatriculare/înregistrare) 

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

8. Cont trezorerie: RO deschis la 

Data completării: 

(Nume, prenume) 

(Funcţie) 

(Semnătura autorizată şi ştampila) 

Nota: Formularul poate fi prezentat si intr-o alta forma, cu condiţia ca acesta sa conţină informaţiile solicitate 



FORMULARUL 2 
OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către: 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa compietă) 

Domnilor, 
1. 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 furnizam „Mobilier birou" pentru suma de 

(suma în iitere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 
care reprezintă preţul total în lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 

(suma în litere şi în cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem 
furnizarea produselor cât mai curând posibil după semnarea contractului. 
3. 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. 
4. 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) 

Data I / 

, în calitate de , 
(semnătură) 

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
(denumirea /numele operatorului economic) 

Data completării Operator economic, 

(semnătura autorizată ) 

Nota: Formularul poate fi prezentat si intr-o alta forma, cu condiţia ca acesta sa conţină informaţiile solicitate 



FORMULARUL 3 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile de excludere a candidatului/ofertantului, prevăzute la 

art. 164 din Legea nr.98/2016 

Subsemnatul(a) 
(se insereaza numele operatorului economic) 

în calitate de ofertant/candidat/concurent la modalitatea de achiziţie având ca obiect „Mobilier birou" 

organizată de Municipiul Botoşani, declar pe proprie răspundere că nu am fost condamnat, in ultimii 5 ani, 

prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia din urmatoarele infracţiuni: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care am fost infiintat; 

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 1 0 - 1 3 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care am fost infiintat; 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene,prevăzute de art. 18^-18® 

din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care am fost infiintat; 

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr.535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care am fost infiintat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 

finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută 

de art.36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care am fost infiintat; 

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care am fost infiintat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 



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 declaraţiei orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării Operator economic, 

(semnătură autorizată ) 

Nota: Formularul poate fi prezentat si intr-o alta forma, cu condiţia ca acesta sa conţină informaţiile solicitate 



FORMULARUL 4 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile de excludere a candidatului/ofertantului, prevăzute la 

art. 165 din Legea nr.98/2016 

Subsemnatul(a) 
(se insereaza numele operatorului economic) 

în calitate de ofertant/candidat/concurent la modalitatea de achiziţie având ca obiect „Mobilier 

birou" organizată de Municipiul Botoşani, declar pe proprie răspundere că: 

• mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetul general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 

ţara în care am fost infiintat. 

• cuantumul impozitelor, taxelor sau contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul 

general consolidat, datorate si restante, îndeplineşte una din urmatoarele condiţii: 

a. este mai mic de 4.000 lei; 

b. este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor sau 

contribuţiilor de asigurări sociale datorate, la cea mai recenta data scadenta a 

acestora. 

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 

declaraţiei orice documente doveditoare de care dispunem. 

înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării Operator economic, 

(semnătură autorizată ) 

Nota: Formularul poate fi prezentat si intr-o alta forma, cu condiţia ca acesta sa conţină informaţiile solicitate 



FORMULARUL 5 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile de excludere a candidatului/ofertantului, prevăzute la 

art. 167 din Legea nr.98/2016 

Subsemnatul(a) 
(se insereaza numele operatorului economic) 

în calitate de ofertant/candidat/concurent la modalitatea de achiziţie având ca obiect „Mobilier 

birou" organizată de Municipiul Botoşani, declar pe proprie răspundere că: 

a) d la elaborarea ofertei am tinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social si al 

relaţiilor de munca; 

b) CU nu ma aflu în procedura insolvenţei sau în lictiidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii; 

C I s-a deschis procedura generala de insolventa dar am adoptat masurile necesare pentru 

reorganizare fezabila si am capacitatea de a executa contractul de achiziţie publica; 

c) [ H nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză; 

d) [ H nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire care sa conducă la o distorsionare a 

concurenţei; 

In ultimii 3 ani de la data apariţiei situatiei, savarsirii faptei sau producerii evenimentului 

relevant: 

[ U nu am comis o abatere profesională gravă care sa-mi puna în discuţie integritatea; 

n nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

• nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale în cadrul contractelor de 

achiziţii publice, achiziţii sectoriale sau de concesiune încheiate anterior, care sa duca la încetarea 

anticipată a respectivelor contracte, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

• nu m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea 

autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare şi selecţie; 



n nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să 

obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de 

atribuire sau nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă 

asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea 

sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru. 

e) • nu prezint informaţii false şi voi prezenta informaţiile 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 că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiei orice documente doveditoare de care dispunem. 

înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării Operator economic, 

(semnătură autorizată ) 

Nota: Formularul poate fi prezentat si intr-o alta forma, cu condiţia ca acesta sa conţină informaţiile solicitate 



FORMULARUL 6 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60^ 

din Legea nr. 98/2016 

Subsemnatul(a) 
(se insereaza numele operatorului economic) 

în calitate de ofertant/candidat la modalitatea de achiziţie prin Achiziţie directă pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică, având ca obiect „Mobilier birou" organizată de 

Municipiul Botoşani, la data de luând la cunostinta de pe site-ul Municipiului 

Botoşani www.primariabt.ro, care sunt persoanele cu funcţii de decizie care sunt implicate in 

desfasurarea procedurii de atribuire sau pot influenta rezultatul acesteia, din cadrul autoritatii 

contractante, declar pe proprie răspundere că: 

• nu am drept membri in cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 

supervizare, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi, persoane cu funcţie de decizie din 

partea autoritatii contractante, care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul 

subscris; 

• nu am persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 

supervizare sau persoane desemnate pentru executarea contractului, cat si pentru terţi 

susţinători ori subcontractanţi propuşi, care sunt soţ/soţie, ruda sau afin pana la gradul al doilea 

inclusiv cu persoane cu funcţie de decizie din partea autoritatii contractante; 

• nu am persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 

supervizare, cat si pentru terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi, care sa aiba un interes 

personal, financiar, economic sau de alta natura cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 

atribuire, care sa-i afecteze independenta si imparţialitatea pe parcursul procesului de 

evaluare; 

• nu am persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 

supervizare, cat si pentru terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi, care se află în relaţii 

http://www.primariabt.ro


comerc i a l e cu pe r soane cu funcţii de dec i z ie în cadru l autorităţi i contractante s au al furn izoru lu i 

de servic i i de ach iz i ţ ie implicat în procedura de atribuire; 

Persoane le cu funcţ i i de deciz ie sunt: Flutur Cătălin Mugurel - primar, Zăiceanu Adriana -

administrator public, Andrei Cosmin lonuţ - viceprimar, Murariu Marian - viceprimar, Apostu loan -

secretar, Aniţei Daniela - sef birou achiziţii, Poede Alexandra - consilier achiziţii, Munteanu Constantin -

consilier achiziţii, Ungurian Nicolai - consilier achiziţii, Aruxandei luliana Madalina - consilier juridic. 

Aurica Racilă- consilier achiziţii, Bulmagă Geanina - sef serviciu Buget Finanţe Publice, Ciomaga 

Georgescu Oana Gina - sef oficiu Juridic, Gheorghiţă Mirela - sef serviciu Contabilitate, Alecsandru 

Gabriel - consilier local, Amos Andrei - consilier local, Blaga Iulian - consilier local. Boboc Cătălin -

consilier local, Bosovici Călin George - consilier local, Botezatu Daniel - consilier local. Brânzei loan -

consilier local, Buiuc Andreea - consilier local, Chiru Vasile - consilier local, Diaconu Silvia Carmen -

consilier local, Tănasă Gabriel Mihai - consilier local, Lupaşcu Cătălina - consilier local, Maxim Măricel 

Corneliu - consilier local, Mihai Ştefan - consilier local, Octav Paul - consilier local, Oroşanu Marius -

consilier local, Petruşcă Ady - consilier local, Portanuc Ovidiu Iulian - consilier local, Tincu Mihai -

consilier local, Ţurcanu Eugen - consilier local, Vicol Daniela - consilier local. Sorin Curca - S e f SVSU, 

Ionel Roglinschi - referent. 

Subsemna tu l , dec la r c ă informaţi i le furnizate sunt comp le te şi corecte î n f iecare deta l iu şi 

în ţe leg c ă autor i tatea contractantă are dreptul de a sol ic i ta, în scopu l verif icări i şi conf i rmăr i i 

dec laraţ ie i or ice d o cumen t e doved i toare de care d i s punem. 

înţe leg c ă î n c a zu l în care a c ea s t ă dec laraţ ie nu es te con fo rmă cu realitatea, sunt pas ib i l 

de î n ca l c a r ea preveder i lo r legislaţiei pena le privind fa lsu l î n declaraţ i i . 

Da ta completăr i i Operator economic , 

(semnătura autorizată ) 

Nota: Formularul poate fi prezentat si intr-o alta forma, cu condiţia ca acesta sa conţină informaţiile solicitate 


