
Anexa I

FORMULAR DE OFERTA

Catre ,

S CARFIL SA
jud. Brasov, ROMANIA

str.Zizinului nr.1 19 Brasov, cod postal 500407,

Domnilor,

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

(de n u mi re a/n u me I e ofe fia ntu I u i)

ofertantului ne oferim cd, in conformitate cu prevederile si cerintele
documentatia mai sus mentionata, sa

cuprinse in
furnizam

de

, pentru
(de n u mi re a p rod u se/se ruici i/l u crari)

suma de lei, platibila dupa receptia
(suma in litere si in cifre)

produselor/serviciilor/lucrarilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare
lei.

(suma in litere siin cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa

furnizam produsele/serviciile/lucrarile in conformitate cu graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
zile, respectiv pana la data de

(durata in litere sicifre) ( ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului 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"altemativa";
n -nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespu nzatoare)



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.

Data I I

, in calitate de legal autorizat sa
semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele
(d e n u m i re a/ n u m e I e ofe rta n tu I u i)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

pentru produse

Nr.
Lot

Denumire
produs

Denumire
comerciala

Producitor U.M. Cantitate Pret unitar
fara TVA

Lei

Valoare
fara TVA
Lei

1

2
3



OPERATOR ECONOMIC

Anexa 9

Formular nr.3

(denumirea)

DECLARATIE

Subsemnatul, reprezentant Imputernicit al (denumirea
operatorului economic) in calitate de candidaVofertanUofertant asociaUte( suslindtor al
candidatului/ofertantului, declar pe propria rispundere, sub sancliunea excluderii din
procedura de achizilie gi sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ci nu
am fost condamnat prin hotirAre definitivd a unei instanle judecdtoregti, pentru
comiterea uneia dintre urmdtoarele infracliuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevdzuti de art. 367 din Legea nr.

28612009 privind Codul penal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, sau de
dispozi[iile corespunzdtoare ale legislaliei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

b) infracfiuni de coruplie, prevdzute de art. 289-294 din Legea nr. 28612009, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, gi infractiuni asimilate infracliunilor de coruptie
prevdzute de art. 10-13 din Legea nr.7812000 pentru prevenirea, descoperirea gi

sanclionarea faptelor de coruptie, cu modificirile gi completdrile ulterioare, sau de
dispoziliile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

c) infracliuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevdzute de art.
181 -185din Legea nr. 711ZOOO, cu modificdrile gi completirile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, previzute de art. 32-35 gi art. 37-38 din Legea nr.
53512004 privind prevenirea gi combaterea terorismului, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, sau de dispozi[iile corespunzdtoare ale legislaliei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spilarea banilor, prevdzutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea gi

sanc[ionarea spildrii banilor, precum gi pentru instituirea unor mdsuri de prevenire gi

combatere
a finanlarii terorismului, republicatd, cu modificdrile ulterioare, sau finantarea
terorismului, previzutd de art. 36 din Legea nr.53512004, cu modificdrile gi completirile
ulterioare, sau de dispozifiile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul gi exploatarea persoanelor vulnerabile, previzute de art. 209-217 din Legea
nr. 28612009, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, sau de dispoziliile
corespunzdtoare ale legisla[iei penale a statului in care respectivul operator economic a
fost condamnat;



g) fraudd, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare
ale Comunitdlilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete 9i corecte in
fiecare detaliu 9i inleleg cd S CARFIL SA are dreptul de a solicita, in scopul verificarii 9i
confirmdrii declara[iilor, orice documente doveditoare de care dispun.

inleleg ca in cazul in care aceastd declaralie nu este conformd cu realitatea
sunt pasibil de incdlcarea prevederilor legislatiei penale privind falsulin declaralii.

Data completirii Operator economic,,...,. (semndturd autorizatd)

Nota:se solicita atat ofertantului asociat,subcontractantului cat si tertului sustinator



Operator Economic

Anexa 10

Formular nr.4

(denumirea)

DECLARATIE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria rdspundere, sub sancliunea excluderii din proceduri gi a sancliunilor
aplicate faptei de fals in acte publice, ci nu am incdlcat obligatiile privind plata

impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(bugetul de

stat,local, al asigurarilor sociale).
Subsemnatul declar cd informaliile furnizate sunt complete 9i corecte in fiecare

detaliu 9i inleleg cd S CARFIL SA are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii 9i

confirmdrii declaraliilor orice documente doveditoare de care dispunem.
inleleg ca in cazul in care aceastd declaralie nu este conformd cu realitatea

sunt pasibil de Tncdlcarea prevederilor legislatiei penale privind falsulin declaratii.

Data comPletdrii
Operator economic . (semndturd autorizatd)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat,subcontractantului cat si tertului sustinator



Anexa 11

Operator economic Formular nr.5

(denumirea)

DECLARATIE

Subsemnatul, .......... reprezentant imputernicit a1...............(denumirea
operatorului economic),in calitate de candidaUofertanUofertant asociaUtert sustinator al
candidatului/ofertantului, la procedura de...............(se mentioneaza procedura)pentru
atribuirea contractului de achizitie avand ca obiect.. (denumirea produsului,
seruiciului sau lucrarii), cod CPV/CPSA............la data de...........(zillunalan), organizata
de S GARFIL SA , declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din
procedura de achi2itie.....................(denumirea procedurii) si sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in urmatoarele situatii:

1. Nu am incalcat obligatiile in domeniul mediului, social, al relatiilor de
munca,

2. Nu ma aflu in procedura de insolventa sau in lichidare, in
supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii,

3. Nu am comis o abatere profesionala grava care pune in discutie
integritatea, iar acest lucru se poate demonstra prin orice mijloc de
proba adecvat, cum ar fi decizie a instanteijudecatoresti sau a unei
autoritati ad m i n istrative,

4. Nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri carevizeaza
denaturarea concurentei in procedura in cauza,

5. Nu ma aflu in conflict de interese in cadrul sau legatura cu procedura
in cauza,nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire ceea ce
ar duce la distorsionarea concurentei,

6. Nu am participat anterior la pregatirea procedurii de atribuire ceea ce
a condus la o distorsionare a concurentei.

7. Nu am incalcat in mod grav si repetat obligatiile principale in cadrul
unui contract de achizitii, iar aceste incalcari nu au dus Ia incetarea
anticipata a respectivului contract, plata daune-interese sau alte
sanctiuni,

8. Nu m-am facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor
transmise la solicitarea beneficiarului procedurii,

9. Nu am incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al
beneficiarului procedurii, sa obtin informatii confidentiale care ar putea
conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire, nu am
furnizat din neglijenta informatii eronate care ar putea influenta
procedura de atribuire, selectarea mea sau atribuirea contractului de
achizitie.



Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca S GARFIL SA are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice document doveditor de care dispun.

lnteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii........ 1.....1.......
Operator economic (semnatura autorizata)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat ,subcontractantului cat si tertului sustinator



Anexa 12

Operator economic

(denumire/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/ numele:
2. Codulfiscal:
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 filialelorl sucursalelor locale, daca este cazul:...

(a d re s e c o m p I ete, t e I ef o n/te I ex/f ax, c e rt if i c ate d e i n m at ri c u I a re/i n re g i stra re)

8. Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani:

Anul Cifra de afaceri anualala sfarsitul anului fiscal

(mii lei)

2014

2015

2016

Operator economic,

(semnituri autorizatd)



Anexa 13

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LIVRARI DE PRODUSE SIMILARE iI.I UITIUII 3 ANI

Subsemnatul
Tmputernicit,al

reprezentant

........., (denumirea/numele si sediul/adresd operatorului economic)
declar pe propria rdspundere, sub sanc[iunile aplicate faptei de fals in acte publice, cd
datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar cd informaliile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare
detaliu gi inteleg cd S CARFIL SA are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii gi

confirmdrii declaraliilor, situaliilor gi documentelor care inso[esc oferta, orice informalii
suplimentare in scopul verificdrii datelor din prezenta declaralie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institulie, societate comerciald, banca,
alte persoane juridice sd furnizeze informa[ii reprezentanlilor autorizali ai S CARFIL SA
cu privire la orice aspect tehnic Ai financiar in legdturd cu activitatea noastrd.

Prezenta declaralie este valabild pdnd la data de

Data completarii

(Nume, prenume)

(Funclie)

(Semn dtura autorizatd gi
gtampila)

Tabel anexa



\r.crt Obiectul
contractul

ui

Codul
CPV/CPS

A

Denumirea/nume
e beneficiarului/
clientului Adresa

Calitatea
executantul

ui *)

Preful tota
al

contractul
ui

Procenl
axecuta

t
%

Perioada
de

derulare a
contractul

ui **)

0 1 2 3 4 5 b 7

1

2

(Nume, prenume)

(Funclie)

(Semndtura autorizatd gi gtampila)

.) Sef recizeazA calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi
de: contractant unic sau contractant conducdtor (lider de asociatie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere gi de finalizare a contractului



Anexa 14
BAN CA/SOC I ETATEA D E AS I G U RARI

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a

contractului de achizitie

Citre,
S CARFIL SA Brasov,Str.Zizinului nr. 119 Cod postal 500407

ROMANIA

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ............ (denumirea
contractului de achizilie), noi ... (denumirea bdncii), avdnd sediul
inregistrat la ............ ...... (adresa bdncii), ne obligam fata de Filiala
S CARFIL SA Brasov a CN ROMARM SA, sa plStim suma de ........... (in litere
giin cifre),la prima sa cerere scrisd gi fdrd ca aceasta sa aibd obligatia de a-gi motiva
cererea respectiva, sau conditionat, dupa constatarea culpei persoanei garantate cu
condilia ca Tn cererea sa, sa specifice ca suma ceruti de ea gi datoratd ei este din
cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaliile urmdtoare:

a) ofertantul ............ (denumirea/numele) gi-a retras oferta Tn perioada de
valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilitd cdgtigdtoare, ofertantul ...........
(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizifie publica in perioada
de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabil5 pana la data de ...........

Parafatd de Banca (semnatura autorizata) tn ziua ....luna .... anul .... .


