Formularul nr. 1
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa
operatorului economic), în calitate de ofertant la achizitia directa pentru atribuirea contractului de contractului
de achiziţie publică:
“STUDIU DE F EZABILITATE IMPLEMENTARE P ROIECT DE TRANZIŢIE DE LA TELEVIZIUNEA
ANALOGICĂ TERESTRĂ LA CEA DIGITAL TERESTRĂ”

Cod CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate
, organizată de S.N. Radiocomunicaţii S.A., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în
situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv
în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru
participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
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.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării

Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)

Formularul nr. 2

Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa
publică:
“STUDIU DE F EZABILITATE IMPLEMENTARE P ROIECT DE TRANZIŢIE DE LA TELEVIZIUNEA
ANALOGICĂ TERESTRĂ LA CEA DIGITAL TERESTRĂ”

Cod CPV: 79314000-8
organizată de S.N. Radiocomunicaţii S.A., declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în
situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006,
respectiv:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
în România sau în ţara în care sunt stabilit;
c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională;
e) nu prezint informaţii false şi prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)

Formularul nr. 3
CERTIFICAT
de participare la achizitia directa cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai
...................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată
de Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din
data de ................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din
toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la achiziţia publică în condiţiile în care cele declarate se
dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de
participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât
ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de
achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a
exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva
procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu
obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,
........................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)

Data

Formularul nr.4

DECLARAŢIE

Subscrisa

S.C.

.............................

................................................................

înregistrată

la

Oficiul

Registrului

cu

sediul

Comerţului

sub

în.........................................str.
nr..........................................,

CIF..................................., reprezentată prin....................................................................................în calitate de
Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant în cadrul achizitiei directe pentru atribuirea contractului:
“STUDIU DE F EZABILITATE IMPLEMENTARE P ROIECT DE TRANZIŢIE DE LA TELEVIZIUNEA
ANALOGICĂ TERESTRĂ LA CEA DIGITAL TERESTRĂ”

Cod CPV: 79314000-8
organizată de S.N. Radiocomunicaţii S.A., în temeiul art.691 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

a) niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau
niciun acţionar ori asociat al S.C...........................nu are calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al patrulea inclusiv cu persoanele menţionate în anexa la acest formular şi în invitatie;
b) niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau supervizare şi/sau niciun
acţionar ori asociat al S.C....................................... nu se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea
prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu persoanele
menţionate în anexa la acest formular şi în invitatie

Data : ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampila), în calitate de __________________, legal
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ___________________(denumire/nume ofertant/Ofertant
asociat/subcontractant)

ANEXĂ la Formularul nr.4

Persoanele care au funcţii de decizie în cadrul S.N.Radiocomunicaţii S.A. şi care au legătură cu procedura de
atribuire sau pot influenţa achizitia directa, sunt următoarele:
Gabriel GRECU – Director General
Adrian LUPU – Director Executiv Economic
Marian DINCĂ – Director Executiv Dezvoltare, Achiziţii şi Administrativ
Eugen Brad - Director Executiv Tehnic
Francisc Szatmari- Director Executiv Comercial
Marian IONIŢĂ- Consilier Director General
Adrian Strambeanu-Manager Departament Broadcasting
Mihnea GHIATA –Manager Departament Planificare şi Urmărire Investiţii,
Dana MARIAN - Manager Departament Juridic Relaţii Instituţtionale şi Reglementări
Ligia MIHAIU - Manager Departament Planificare Achiziţii Operaţionale

Formularul nr.B
.............................................
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând cerinţele din caietul de sarcini, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în caietul
de sarcini, să prestăm…………………………….., pe o perioadă de ……………………………. luni pentru suma de
.*………………… (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în
graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3.
Ne
angajăm
să
menţinem
această
ofertă
valabilă
pentru
o
durată
de
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 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.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

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

Anexă la Formularul de ofertă de servicii

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Nr.
crt

Activitatea/serviciul

Tarif orar fara
TVA(Lei)

Nr. ore
prestate

Total
Valoare fara
TVA

TVA
(lei)

(lei)
0

1

2

1

Ex:Servicii de
consultanta…

2

…

3

4=col.2xcol.3

Total

5

*

*) Valoarea este ferma pe toata perioada de valabilitate a contractului
Termenul de realizare a studiului :....................zile

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

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

