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Anexa nr. 1
la prevederile privind PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL SI PREVEDERILE
NOULUI REGULAMENT GENERAL DE PROTECTIE A DATELOR
Regulamentul 2016/679/UE (GDPR)

ACORD
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/ Subsemnata ................................................…………………………………….
……………………………………………………………….. CNP.....................................……..… ,
participant la procedura privind ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...,
prin acest acord imi exprim in mod expres consimtamantul sa se prelucreze datele mele cu
caracter personal, care sunt oferite de catre mine, in legatura cu procedura, precum si sa colecteze si
sa prelucreze datele mele pe durata derularii procedurii si sa instituie masuri corespunzatoare
specifice pentru prelucrarea datelor in mod legal, echitabil si transparent in scopurile determinate,
explicite si legitime.

Nume, prenume

Semnatura
Data

Confirm ca am fost informat in conformitate cu prevederile la “PRELUCAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL SI PREVEDERILE NOULUI REGULAMENT GENERAL DE
PROTECTIE A DATELOR” si ca mi s-au adus la cunostinta drepturile mele prevazute in
Regulamentul 2016/ 679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR)

Nume, prenume

Semnatura
Data

Prezentul acord a fost intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Am primit un exemplar

Semnatura
Data

FOR
MULAR 1

OPERATOR ECONOMIC
societatii
________________________

Inregistrat la sediul

Nr.

(denumire/nume)

_________/__________________

Scrisoare de inaintare
Catre _________________________________________________,
Ca urmare ______________________ (invitatie, anunt etc), prin care
suntem invitati sa prezentam oferta in scopul incheierii contractului de
furnizare/
prestare
servicii/
executie
lucrari
pentru
____________________, noi ________________________
(denumire operator economic)

ne exprimam prin prezenta interesul de a participa, in calitate de ofertant.
Am luat cunostinta de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidatiilor
selectati. In scopul selectarii firmei noastre pentru a participa la procedura organizata de
dumneavoastra, va transmitem alaturat plicul exterior sigilat si marcat in mod vizibil in
forma stabilita prin documentatia de atribuire continand:
- un plic interior sigilat si marcat in mod vizibil in forma stabilita de dumneavoastra
prin documentatia de atribuire, in ORIGINAL, care contine documentele de calificare;
- opisul documentelor
Documente insotitoare (aflate asupra delegatului)
- Imputernicire
- Copie dupa actul de identitate

Data completarii ____________________
Candidat,

FORMULAR 2
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea societatii 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 furnizam/
prestam/ executăm ___________________________________ pentru suma de/la un tarif/
(denumirea produsului/ serviciului/ lucrarii)

la un tarif mediu de
(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei,
(suma in litere si in cifre)

reprezentand

________________ 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
furnizam produsele/ prestam serviciile/ executam lucrarile 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 _____________________,
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 3
OPERATOR ECONOMIC
_______________________
(denumirea/ numele)

DECLARATIE 1
Subsemnata _____________________________________________ reprezentanta
(denumirea/ numele si sediul/ adresa operatorului economic)

prin ___________________________________________,
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor
aplicate faptei de fals in acte publice, urmatoarele:
a) nu am constituit si nu am facut parte dintr-un grup infractional organizat;
b) nu am savarsit infractiuni de coruptie;
c) nu am savarsit infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
d) nu am savarsit acte de terorism;
e) nu am savarsit infractiunea de spalarea banilor;
f) nu am savarsit infractiunea de traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile;
g) nu am savarsit infractiunea de frauda, in sensul articolului 1 din Conventia
privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din 27 noiembrie
1995;
h) nu am fost condamnat printr-o hotarare definitiva.
De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta
candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca
subcontractant in cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca societatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ___________________
Operator economic,
________________________
(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR 4

DECLARATIE 2
Subsemnatul(a) ______________________________________, in calitate de ofertant/
[denumirea/numele operatorului economic]

candidat/ concurent la procedura de _________________________________________
[se mentioneaza procedura]

pentru atribuirea contractului de achizitie avand ca obiect ______________________
______________________________________________________________________
[denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV]

la data de ________________ organizata de __________________________________
[zi/luna/an]

[denumirea societatii contractante]

declar pe proprie raspundere :
- a) nu sunt in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in
incetarea activitatii;
- b) nu am comis o abatere profesionala grava;
- c) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea
concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;
- d) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu
procedura in cauza;
- e) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire;
- f) nu au fost cazuri in care nu mi-am indeplinit sau mi-am indeplinit in mod defectuos
obligatiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de
natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor;
- g) nu prezint informatii false si voi prezenta informatiile solicitate de catre societatea
contractanta in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie;
- h) nu am incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al societatii
contractante, in cadrul procedurii de atribuire;
- i) nu am inregistrate datorii de nici o natura, fata de beneficiar.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca societatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii
si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
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 autorizata)

FORMULAR 5
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
FURNIZĂRI DE PRODUSE/
PRESTĂRI DE SERVICII
LUCRĂRI EXECUTATE
ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul……………………………………...………….., reprezentant împuternicit al
…………………………………………………………………………….....................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

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
înteleg că societatea 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 și adresa societății contractante)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………
(

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată )

ANEXA LA FORMULAR 5
Lista principalelor furnizări de produse/ prestări de servicii/ lucrări executate în ultimii 3 ani

Nr.
Crt.

0

Obiectul
Codul Denumirea/numele Calitatea Preţul total Procent Cantitatea Perioada
contractului CPV beneficiarului/client prestatorulu
al
îndeplinit
(U.M.)
de
ului
i*)
contractului de furnizor
derulare**)
Adresa
%
1

2

3

4

5

6

7

8

1
2

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

Operator economic,
..............................

(semnatura autorizată)
________
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat,
subcontractant.
**)Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării

1

FORMULAR 6
OPERATOR ECONOMIC
___________________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:__________________________________________________
2. Codul fiscal:_______________________________________________________
3. Adresa sediului central: ______________________________________________
__________________________________________________________________
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare_______________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:______________________
(adrese complete, telefon, fax
certificate de inmatriculare/inregistrare)

Candidat / ofertant
___________________________
(semnatura autorizata)
LS

FORMULAR 7
OPERATOR ECONOMIC
____________________________________
DECLARAȚIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI
ANGAJAT ȘI AL CADRELOR DE CONDUCERE
1. Subsemnatul _____________________________________, reprezentant împuternicit al
_________________________________________________________________________
(denumirea/numele și sediul/ adresa candidatului/ ofertantului)
declar pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.
2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu
și înteleg că societatea beneficiară are dreptul de a solicita în scopul verificării și
confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însotesc oferta, orice informații
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai societății
beneficiare
_________________________________________________________________________
(denumirea și adresa societății beneficiare)
cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legatură cu activitatea noastră.
4.
Prezenta
declarație
este
valabilă
pâna
la
data
de
________________________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Anul 1

Anul2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal
de conducere
În cazul solicitării
Anexat la declarație sunt prezentate informații referitoare la studiile, pregătirea
profesională și calificarea personalului de conducere, precum și a personalului responsabil
pentru îndeplinirea contractului de achizitie.
Data completarii ______________
Operator economic,
_______________________
(semnatura autorizată )

FORMULAR 8
OPERATOR ECONOMIC
……………………………..
DECLARAȚIE PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚIILE ȘI ACTIVITATEA
OPERATORULUI ECONOMIC PARTICIPANT LA PROCEDURA DE ACHIZI ȚIE

1.

Subsemnatul………………………………………………, reprezentant imputernicit al
________________________________________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in
tabelul de mai jos sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
societatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor
si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din
prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai societatii contractante ________________________.
(denumirea si adresa societatii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ________________________________.
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
În cazul solicitării
Anexat la declaratie sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului
responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
Data completarii ......................
Operator economic,
……...……… ……………….
(semnatura autorizata )

