FORMULARE

Nr. Formularului

Formular nr. 1
Formular nr. 2
Formular nr. 3
Formular nr. 4

Conţinut

Scrisoare de înaintare
Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice
Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice
Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice

Formular nr. 5

Fişă de informaţii generale

Formular nr. 6

Formular de ofertă

Formular nr. 7
Formular nr. 8
Formular nr. 9

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice
Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii către
bugetul de stat si bugetul local
Centralizatorul propunerii financiare

NOTĂ:
Neprezentarea documentelor sau prezentarea unor documente incomplete, precum şi în situaţia netransmiterii în termen a răspunsurilor la
solicitările de clarificare ulterioare din partea comisiei de evaluare a ofertelor, reprezintă riscuri asumate de către ofertanţi şi poate atrage după
sine respingerea ofertelor în cauză.

Formular nr. 1
Nr. înreg. .................... /.......................... , ora ...........
(nr. înregistrare la autoritatea contractantă )

Operator economic
........................................
(denumirea/numele)
Nr. înreg.

.................... / .......................

(nr. înregistrare la operatorul economic )
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către,
Institutul Astronomic, str. Cuțitul de Argint, nr 5, sector 4 Bucuresti, CP 040557

Urmare Invitaţiei dvs. nr. ................... din data de ................................ , privind atribuirea contractului de
servicii având ca obiect publicarea lucrării „Nicolae Donitch, a pioneer of the International Astronomical Union”,
respectiv traducerea, editarea și tipărirea cărții.

noi ................................................................................................................................................ ..............
(denumirea/numele ofertantului)
vă transmitem (după caz: la adresa de e-mail achizitii@aira.astro.ro sau PLICUL sigilat şi marcat în mod vizibil,
conţinând în original)* OFERTA PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICĂ pentru „Servicii de publicare a lucrării „Nicolae
Donitch, a pioneer of the International Astronomical Union”, respectiv traducerea, editarea și tipărirea cărții”.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.
Data completării: .....................................
Cu stimă,
Operator economic,
.............................................................
(numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului)

*N O T Ă : Se va alege o singură metodă de transmitere a ofertei, prin e-mail sau depunere la secretariatul instituției.

Oferta transmisă prin e-mail va conține documentele originale scanate și arhivate.

Formular nr. 2
Operator economic
........................................
(denumirea/numele)

Declaraţie pe propria răspundere
privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ (denumirea/numele),
cu sediul în ...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... (sediul/adresa operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu
modificăruile și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care
operatorul economic a fost condamnat;
b) infracțiuni în corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și
infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care operatorul economic a fost condamnat;
c) infracțiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu
modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea
terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a
statului în care operatorul economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor,
precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a terorismului, republicată, cu modificările
ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările
ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a
fost condamnat;
f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și
completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților 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 declaraţiilor, orice documente doveditoare de care
dispun.
Data completării: .....................................

Operator economic,
.............................................................
(numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului)

Formular nr. 3

Operator economic
........................................
(denumirea/numele)

Declaraţie pe propria răspundere privind
neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .............. (denumirea/numele),
cu sediul în ........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... (sediul/adresa operatorului economic),
în calitate de ofertant la procedura de achiziție directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect:
servicii de publicare a lucrării „Nicolae Donitch, a pioneer of the International Astronomical Union”, respectiv
traducerea, editarea și tipărirea cărții, cod CPV: 79530000-8 și cod CPV: 79800000-2, organizată de Institutul
Astronomic, str. Cuțitul de Argint, nr 5, sector 4 Bucuresti, CP 040557,
declar pe propria raspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 165 din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, și anume că nu mi-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și a
contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie
administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care am fost înființat.
e) 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 dispun.
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
dispun.
Data completării: .....................................

Operator economic,
.............................................................
(numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului)

Formular nr. 4
Operator economic
........................................
(denumirea/numele)

Declaraţie pe propria răspundere privind
neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ................................... (denumirea/numele),
cu sediul în .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... (sediul/adresa operatorului economic),
în calitate de ofertant la procedura de achiziție directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect:
servicii de publicare a lucrării „Nicolae Donitch, a pioneer of the International Astronomical Union”, respectiv
traducerea, editarea și tipărirea cărții, cod CPV: 79530000-8 și cod CPV: 79800000-2, organizată de Institutul
Astronomic, str. Cuțitul de Argint, nr 5, sector 4 Bucuresti, CP 040557,
declar pe propria raspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 167
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv:
a) a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice
mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor
obligații;
b) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
c) a comis o abatare profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a
unei autorități administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că a încheiat cu alti
operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză;
e) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu
poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii a condus la o distorsionare a concurenței,
iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;
g) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate
anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sancțiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a facut vinovat de declarații false în conținutukl informațiilor transmise la solicitarea
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de
calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative
solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al autoritîții contractante, să
obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a
furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității
contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia
sau atribuirea contractului de achiziție publică/acord-cadru către respectivul operator economic.
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
dispun.
Data completării: .....................................

Operator economic,
.............................................................
(numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului)

Formular nr. 5
Operator economic
........................................

(denumirea/numele)
Fişă de informaţii generale

1. Denumirea / numele operatorului economic : .................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
2. Cod fiscal : .............................................

Atribut fiscal : .................

3. Adresa sediului central : localitatea ............................................................................................................................. ,
judeţ / sector ................................................................................................. , ţara : ...................................................... ,
strada ............................................................................................................................. , nr. .................. , bloc ............. ,
scara ............... , etaj .............. , apt. ................ , cod poştal ...................................
4. Telefon : ....................................................................

Fax : .................................................................

Mobil : ..................................... (persoana de contact: ...................................................................................)
E-mail : .........................................................

Web : ...................................................................

5. Certificat de înmatriculare / înregistrare : J ....... / ............ / ............. Reg. Comertului .......................................................
( număr, data şi locul înmatriculării / înregistrării )
6. Obiectul de activitate, pe domenii (conform statutului) :
..................................................................................................................................................................................................
7. Birourile filialelor / sucursalelor locale (dacă este cazul)
..................................................................................................................................................................................................
8. Principala piaţă a afacerilor:
:................................................................................................................................................................................................
9. Cont IBAN nr :

RO …........… TREZ ………...................………………………………….

deschis la Trezoreria ……...………………………………………………………………….
Data completării: .....................................
Operator economic,
.............................................................
(numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului)

ATENŢIE !
Fişa de informaţii va cuprinde în mod obligatoriu contul IBAN deschis la unităţile de Trezorerie ale statului (cerinţă obligatorie
pentru efectuarea plăţilor), precum şi datele complete de identificare ale operatorului economic, inclusiv adresele de e-mail şi
web (pentru comunicări şi transmisii de date).

Formular nr. 6
Operator economic
........................................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către, Institutul Astronomic, str. Cuțitul de Argint, nr 5, sector 4 Bucuresti, CP 040557
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului ............................................................
...................................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) mă ofer ca, în conformitate
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestez serviciile care fac obiectul achiziției:
servicii de publicare a lucrării „Nicolae Donitch, a pioneer of the International Astronomical Union”, respectiv
traducerea, editarea și tipărirea cărții, cod CPV: 79530000-8 și cod CPV: 79800000-2,
pentru suma totală de :
.................................................................................................................................................................................... LEI (RON)
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) , platibilă la max. 30 de zile după recepţia produselor și facturarea lor, la
care

se

adaugă

TVA

în

valoare

totală

de

.................................................................................................................................................................. LEI (RON) (suma în
litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), conform tarifelor din anexă.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele, în timpul solicitat de
autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular).
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de
............................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
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.
Data completării: .....................................

Operator economic,
.............................................................
(numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului)

Formular nr. 7

Operator economic
........................................
(denumirea/numele)

Declaraţie privind neîncadrarea
în prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ................................... (denumirea/numele),
cu sediul în .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... (sediul/adresa operatorului economic),
în calitate de ofertant la procedura de achiziție directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect:
servicii de publicare a lucrării „Nicolae Donitch, a pioneer of the International Astronomical Union”, respectiv
traducerea, editarea și tipărirea cărții, cod CPV: 79530000-8 și cod CPV: 79800000-2, organizată de Institutul
Astronomic, str. Cuțitul de Argint, nr 5, sector 4 Bucuresti, CP 040557,
declar pe propria raspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură, că nu mă încadrez în prevederile art. 59 din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
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
dispun.

Data completării: .....................................

Operator economic,
.............................................................
(numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului)

Formular nr. 8

Operator economic
........................................
(denumirea/numele)

Declaratie pe proprie raspundere
îndeplinirea obligațiilor către bugetul de stat si bugetul local

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ............... (denumirea/numele),
cu sediul în .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... (sediul/adresa operatorului economic),
în calitate de ofertant la procedura de achiziție directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect:
servicii de publicare a lucrării „Nicolae Donitch, a pioneer of the International Astronomical Union”, respectiv
traducerea, editarea și tipărirea cărții, cod CPV: 79530000-8 și cod CPV: 79800000-2, organizată de Institutul
Astronomic, str. Cuțitul de Argint, nr 5, sector 4 Bucuresti, CP 040557,
declar pe propria raspundere că societatea pe care o reprezint nu are datorii scadente în luna ............................................. la
bugetul de stat și la bugetul local.

Data completării: .....................................

Operator economic,
.............................................................
(numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului)

Formular nr. 9

Operator economic
........................................
(denumirea/numele)

Centralizatorul propunerii financiare

Nr.
crt.

Denumire servicii

(bucati)

Servicii de publicare a lucrării „Nicolae Donitch, a
1

Cantitate

Preţ lei fără
TVA

1

pioneer of the International Astronomical Union”,
respectiv traducerea, editarea și tipărirea cărții, cod
CPV: 79530000-8 și cod CPV: 79800000-2,

Data completării: .....................................

Operator economic,
.............................................................
(numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului)

Preţ lei cu
TVA

