
 

 

 

 

 

Ofertant, 

______________________ 
(denumirea/numele, date de contact) 
Înregistrat la sediul Ministerul Apelor si Padurilor 
Adresă: Bulevardul Libertății, nr.12, sector 1,  
 București, România 
nr. _______ / __ . __ . 2020 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 
 
 
 

Ca urmare a invitației dumneavoastră privind aplicarea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului 

de servicii de pază, ___________________________________________________ 

(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: 

Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând documentele și informațiile solicitate, în original. 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele autorității contractante. 

 

 

 

Data completării ____________.2020 
Cu stimă, 
Ofertant, 
___________________ 
(semnatura autorizată) 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Ofertant, 
______________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 

ÎMPUTERNICIRE 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta trebuie să fie însoțită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta este 
autorizată să angajeze SC…………………….., în procedura de atribuire a contractului de servicii. Împuternicirea trebuie 
să fie într‐un format juridic, în conformitate cu formatul țării în care ofertantul este înregistrat si trebuie să poarte 
atât semnătura celui care împuterniceste cât si semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba 
română va însoți orice împuternicire într‐o altă limbă. 

Împuternicirea insotita de copie dupa cartea de identitate a persoanei imputernicite (împuternicirile) se 
atasează acestui formular. 

 
 
 
 
 

Numele în Clar: _____________________________________________________ 
Semnătura: _____________________________________________________ 
În calitate de: _____________________________________________________ 
Legal autorizat să semnez oferta pentru si în numele __________________________ 
 
 
 
 
(denumire/nume ofertant) 
Data :[………………………..] 
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 

  



 

 

 

 

 

Ofertant, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 

 

 

1. ....................................................................... (denumirea/numele persoanei fizice sau juridice) in calitate de 
ofertant la procedura de selecție de oferte pentru atribuirea contractului de servicii de paza pentru MAP, 
reprezentată prin subsemnatul …………………..............….. 
(nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit in calitate de 
.................................................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, 
că: 
a) nu suntem in stare de insolventa ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul‐sindic; 
b) ne‐am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele 
componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in …………………….(se 
va specifica România sau tara in care sunt stabiliti) pâna la termenul limita de depunere al ofertei; 
c) in ultimii 2 ani nu ne‐am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile, fapt care a 
produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor; 
d) nu am fost condamnati, in ultimii 3 ani, prin hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care 
a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; 
e) nu prezentam informatii false sau prezentam informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul 
demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 
2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca in ultimii 5 ani, nu am fost condamnati prin hotarârea definitiva a 
unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru 
frauda si/sau pentru spalare de bani. 
3. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care 
insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si 
resursele de care dispunem. 
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante – MMAP, cu privire la orice aspect tehnic 
si financiar in legatura cu societatea. 
5. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor 
legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
Data :[…………………………..] 
Ofertant, ____________________ 
(denumirea/numele) 

 

 



 

 

 

 

 
CERTIFICAT 

de participare la achiziție 

 

 

 

I. Subsemnatul/ Subsemnatii, ..................., reprezentant/ reprezentanti legali 
al/ai......................................................, imputernicit al societatii, participant la procedura de selecție de oferte 
pentru atribuirea unui contract de servicii de paza pentru MAP, in calitate de ofertant, certific/certificam prin 
prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere. 
II. Certific/ Certificam prin prezenta, in numele ............................................, urmatoarele: 
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de atribuire a contractului de servicii de paza in 
conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta; 
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, 
inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta; 
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decât ofertantul 
in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire sau ar putea 
oferta, intrunind conditiile de participare; 
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista 
consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia; 
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste 
preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respective procedura sau 
intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei 
proceduri; 
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, 
cantitatea, specificatii particulare ale serviciilor oferite; 
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul 
oficial al deschiderii publice, anuntata de autoritatea contractantă. 
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul 
certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. 
 
 
 
 

Ofertant, Data………………………………… 
Reprezentant/Reprezentanti legali 
…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
OFERTANT 

____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARATIE 

privind evitarea conflictului de interese 

 

 

 

 

 

Subsemnatul(a) .............................................................………… (denumirea, numele ofertantului), in calitate de 

ofertant la procedura de selecție de ofertă, pentru atribuirea contractului de servicii de paza organizata de MAP, 

declar pe propria raspundere că, în raport cu prezenta procedură, nu ma aflu in nicio situație de conflict de interes, 

respectiv: 

‐ nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu am 

actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau nu ma aflu 

in relatii comerciale cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante (conform anexei), 

despre care am luat la cunostinta din documentatia de atribuire atasata invitatiei de participare nr...........din data 

………………….. 

 

 

 

 

Data completării ...................... 

Ofertant, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Ofertant,                                                                                                                              

 

 

  Formularul 6 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Adresa: Bulevardul Libertății, nr.12, sector 1, România 

 

Doamnelor/Domnilor, 

 

1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului................................. 

(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in 

documentatia mai sus mentionata prestam servicii de paza, pentru un preț ….. lei/ora/post, la care se adauga taxa 

pe valoare adaugata in valoare de ...................(suma în litere si în cifre) lei/ora/post. 

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile, respectiv pâna la data de 

.....................(ziua/luna/anul), si ea va ramâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând inainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pâna la incheierea si semnarea contractului de servicii, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de 

dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câstigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.  

 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

................................... (nume si semnatura), in calitate de ..............................., legal autorizat 

sa semnez oferta pentru si in numele ............................................ (denumirea/numele ofertantului). 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anexa la oferta financiara 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire  Numar ore Pret unitar lei 

fara TVA 

(lei/ora/post 

fara tva) 

Valoare lei fara 

TVA (2 x 3) 

0 1 2 3 4 

1 Servicii de paza (un post 24 ore)    

2 Total   

 

  



 

 

 

 

 
Anexa pt estimarea valorii 

 

 

Anexa 

nr.crt. martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie total

1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

3 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

6 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

8 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

9 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

10 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

11 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

15 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

16 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

17 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

18 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

19 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

26 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

27 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

28 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

29 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

30 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

31 24 0 24 0 24 24 0 24 0 24

Total ore 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 7344

cost/ luna/ lei 

fara TVA  1 

post 24 ore  12,276.00    11,880.00     12,276.00   11,880.00    12,276.00   12,276.00  11,880.00    12,276.00   11,880.00    12,276.00 121,176.00         
cost/ luna/ post 

cu TVA 24 

ore/zi  14,608.44    14,137.20     14,608.44   14,137.20    14,608.44   14,608.44  14,137.20    14,608.44   14,137.20    14,608.44 144,199.44         
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