FORMULARUL F 3
Anexa nr.7
la Regulamentul privind procedurile de achiziţie
a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate
în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele
electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale
şi a operatorilor care furnizează serviciul public
de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin
Hotărârea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017
INFORMAŢIE GENERALĂ
1. Denumirea operatorului economic:
_____________________________________________________________________________
2. Codul fiscal:
_____________________________________________________________________________
3. Adresa sediului central:
_____________________________________________________________________________
4. Telefon: _____________________ Fax: ____________________
E-mail: ________________________________________________
5. Decizia de înregistrare
_____________________________________________________________________________
(numărul, data, înregistrării)
_____________________________________________________________________________
(instituţia emitentă)
6. Domeniile principale de activitate:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului economic)
7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii, atestate)
_____________________________________________________________________________
(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)
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8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:
_____________________________________________________________________________
(denumirea, adresa)
9. Structuri, întreprinderi afiliate:
_____________________________________________________________________________
(denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ
_____________________________________________________________________________
(de indicat valoarea şi data)
11. Numărul personalului minim de specialitate și de execuție ________________ persoane.
12. Numărul personalului care va fi alocat pentru realizarea corespunzătoare a contractului
_________________________ persoane, din care muncitori ___________ persoane, inclusiv:
_____________________________________________________________________________
(de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)
13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe
______________________________________________________________________ mii lei
14. Dotare tehnică:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(de indicat cel puțin dotarea tehnică minimă care va fi utilizată pentru executarea
corespunzătoare a contractului)
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (conform situațiilor aprobate la sfârșitul anului
bugetar) (mii lei):
Anul_________________________ mii lei
Anul_________________________ mii lei
Anul_________________________ mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic:
_________________________________ mii lei,
Data completării: __________________________
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_________________________________________
(Numele, prenumele şi calitatea / funcţia persoanei
_________________________________________
autorizate să reprezinte operatorul economic)
_________________________________________
(semnătura și ștampila)
NOTA: În cazul unei asocieri FORMULARUL F 3 se completează de fiecare membru al
asocierii.
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FORMULARUL F 4
Anexa nr.6
la Regulamentul privind procedurile de achiziţie
a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate
în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele
electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale
şi a operatorilor care furnizează serviciul public
de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin
Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017

_________________________
(Denumirea operatorului economic)
Adresa completă: ___________
_________________________
Tel, fax, e-mail: _____________
OFERTĂ
Către
_________________________________________________________________________
(denumirea beneficiarului şi adresa completă)
I. Examinând documentaţia de achiziţie referitoare la atribuirea contractului
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)
prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:
I. Furnizarea (executarea, prestarea):
1.
_____________________________________________________________________________
(denumirea lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preţ pe unitate, valoarea fără TVA)
2.
_____________________________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________________________
4.
_____________________________________________________________________________
5.
_____________________________________________________________________________
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II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este:
__________________________________ lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de
(suma în litere şi în cifre), ___________________________ lei,
(suma în litere şi în cifre)
III. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ............. zile (durata în
litere şi cifre), respectiv până la data de ......................., şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua / luna / anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
IV. Am înţeles şi consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanția de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentația de
atribuire.
V. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.
VI. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
Data completării: ___________________________
__________________________________________
(Numele, prenumele şi calitatea / funcţia persoanei
__________________________________________
autorizate să reprezinte operatorul economic / asocierea de operatori economici):
__________________________________________
(semnătura și ștampila).

NOTA: În cazul unei asocieri FORMULARUL F 4 se completează de liderul asocierii în numele
asocierii
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FORMULARUL F 9
Anexa nr.8
la Regulamentul privind procedurile de achiziţie
a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate
în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele
electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale
şi a operatorilor care furnizează serviciul public
de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin
Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017
________________________
(denumirea operatorului economic)
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate ________________________________________
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
1) Valoare conform contractelor inițial semnate ______________________mii lei;
2) Valoare finală la data executării contractelor ______________________mii lei
3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_....__________________________________________________________________________
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare şi de indicat adresa acestora)
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor:
_____________________________________________________________________________
(se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoarea contractelor executate pentru
fiecare opţiune)
- antreprenor sau antreprenor general;
- antreprenor asociat;
- subcontractant.
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:
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_____________________________________________________________________________
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
a) contractată _____________________________________________________________________________
b) efectiv realizată _____________________________________________________________________________
c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat)
_____________________________________________________________________________
7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat):
_____________________________________________________________________________
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de
devizele de cheltuieli anexate la contracte:
_____________________________________________________________________________
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară:
_____________________________________________________________________________

Data completării: ____________________
___________________________________
(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate
___________________________________
să reprezinte operatorul economic)
___________________________________
Semnătura și ștampila persoanei autorizate

NOTĂ:

Ofertantul se va asigura și înțelege faptul că:
1.

datele prezentate în tabelul de mai sus reflectă realitatea;

2.

informaţiile furnizate sunt corecte şi complete în fiecare detaliu;
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3.

a înţeles că beneficiarul are dreptul de a solicita orice informaţii suplimentare,
în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor şi documentelor anexate;

4.

autorizează orice entitate să furnizeze, reprezentanţilor autorizaţi ai
beneficiarului date cu privire la oricare din informaţiile prezentate în legătură
cu experienţa menționată;

Pentru fiecare contract prezentat ca experiență similară se ataşează la prezentul tabel
copii certificate “conform cu originalul” de reprezentantul legal / reprezentantul
împuternicit după contract, procese-verbal de receptie, certificări de bună execuție,
certificate constatatoare emise sau contrasemnate de o autoritate / entitate ori de către
autoritatea contractantă.NOTA: În cazul unei asocieri FORMULARUL F 9 se completează
de membrul / membrii asocierii titular / titulari al / ai contractelor care reprezintă experiența
similară.
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FORMULARUL F 15
Anexa nr. 9
la Regulamentul privind procedurile de achiziţie
a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate
în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele
electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale
şi a operatorilor care furnizează serviciul public
de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin
Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1.Subsemnatul,
____________________________________________________________________________
(numele, prenumele şi calitatea de reprezentantului legal / împuternicit al operatorului economic)
în_calitate
de
reprezentant
legal
/
/
împuternicit
al
__________________________________________________________________________

_

(denumirea şi adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere că documentele / materialele şi informaţiile furnizate beneficiarului
sunt corecte și complete. Înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al
confirmării informaţiei şi a documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare
privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
2. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
________________________________________________________________
(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal / reprezentantului împuternicit al operatorului
economic:
____________________________________________________________________________
Semnătura și ștampila
Data completării: ____________________
NOTĂ: În cazul unei asocieri FORMULARUL F 15 se completează de fiecare membru al
asocierii.
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