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MODELE FORMULARE PENTRU ETAPA a II- a  

-ETAPA DE NEGOCIERE- 

 

(PENTRU CANDIDAȚII CARE VOR FI 

ADMIȘI DUPĂ EVALUAREA CANDIDATURLOR) 

 

1. Prezenta secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi  

prezentarea documentelor privnd ședința de negociere, iar pe de altă parte, să permită comisiei 

de achiziții examinarea și evaluarea rapidă şi corectă a ofertelor inițiale depuse. 

 

2. Candidații preselectați vor depune: 

- Model Formular de ofertă însoțit de anumite poziții de prețuri unitare relevante din devizul 

de lucrări; 

- Model Declarație privind respectarea cerințelor din caietul de sarcini și proiectul tehnic, 

precum și eventuale propuneri de abordare ale soluțiilor tehnice prevăzute de acestea; 

- Model Declarație privind clauzele contractuale. 

Acestea reprezintă oferte inițiale și vor fi prezentate până la data și ora indicate în invitația de 

participare la etapa a II-a. Ofertele inițiale constituie bază de negociere, în conformitate cu 

Clarificarea din oficiu referitoare la etapele de negociere, publicată pe website-ul 

VESTMOLDTRANSGAZ SRL în data de 04.12.2018. 

 

Comisia de achiziții solicită fiecărui candidat preselectat depunerea unei împuterniciri cu 

privire la mandatul acordat de reprezentanții legali către persoanele desemnate să participe, 

discute, negocieze și aprobe toate aspectelor tehnice, financiare și juridice ale contractului din 

cadrul ședințelor de negociere, care fac obiectul prezentei proceduri. Reprezentantul 

ofertantului trebuie să fie mandatat pentru a negocia cea mai bună ofertă pe care o poate 

depune.  

 

3. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau în cadrul unei asocieri (liderul de  

asociere), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de lucrări are obligaţia să prezinte 

formularele prevăzute în prezenta secţiune, completate în mod corespunzător şi semnate de 

persoanele autorizate. Documentele vor fi emise cu respectarea prevederilor legale din statul 

în care ofertantul este rezident. În cazul în care este obligatorie aplicarea ștampilei pe 

documentele prezentate de ofertant în statul în care acesta este rezident, documentele vor fi 

emise cu respectarea acestei cerințe.  

 

Formular Denumirea 

 

1 

Model Declarație privind respectarea cerințelor din caietul de sarcini și proiectul 

tehnic, precum și eventuale propuneri de abordare ale soluțiilor tehnice prevăzute 

de acestea 

2 Model Declarație privind clauzele contractuale 

 

3 Model Formular de ofertă însoțit de anumite poziții de prețuri unitare relevante 

din devizul de lucrări 

 Model Împuternicire 
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DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA CERINȚELOR DIN CAIETUL DE SARCINI 

ȘI PROIECTUL TEHNIC, PRECUM ȘI EVENTUALE PROPUNERI DE ABORDARE 

ALE SOLUȚIILOR TEHNICE PREVĂZUTE DE ACESTEA 

________________________ 

(denumirea candidatului)  

Adresa completă:  ___________ 

Tel, fax, e-mail: _____________  

 

Către, 

_______________________________ 

(denumirea beneficiarului şi adresa completă) 

 

1. Subsemnatul, _______________________________________, reprezentant împuternicit al 

  (nume şi prenume in clar al persoanei autorizate) 

__________________________________________, declar pe propria răspundere că am înțeles și  

          (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului)   

accept toate cerințele prevăzute în caietul de sarcini și în proiectul tehnic, inclusiv clarificările 

aduse acestora, aferente Lotului _______________ (se va completa lotul pentru care se depune 

oferta inițială) din cadrul procedurii de achiziție având ca obiect „Lucrări privind execuția 

conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul 

de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova - Faza II - direcția Iași-Ungheni-Chișinău”  

și voi respecta în totalitate conţinutul acestora.  

2. Subsemnatul, ______________________________, mă angajez să execut lucrările în 

conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, 

precum și cele privind protecția mediului, în conformitate cu toate prevederile documentației 

de achiziții. Costurile aferente acestor obligaţii vor fi incluse în preţul contractului conform 

ofertei finale pe care o voi depune în urma negocierii ofertei inițiale.  

 

Data completării: ______________________ 

_____________________________________ 

(Numele, prenumele şi calitatea / funcţia persoanei autorizate să  

reprezinte operatorul economic / asocierea de operatori economici) 

_____________________________________________  

(semnătura și ștampila). 

Notă: În cazul unei asocieri, formularul se completează de către liderul asocierii, în numele asocierii. 

 

 

 

 



 3 

DECLARAȚIE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE  

 

__________________________ 

(denumirea candidatului)  

Adresa completă:  ___________ 

Tel, fax, e-mail: _____________   

 

 

Către,  

____________________________________________________________________________  

(denumirea beneficiarului şi adresa completă) 

 

 

Subsemnatul, ____________________________________________, reprezentant împuternicit al 

                                          (nume şi prenume in clar al persoanei autorizate) 

_______________________________________________, declar pe propria răspundere că 

accept  

   (denumirea/numele și sediul/adresa candidatului)   

clauzele contractului de achiziții de lucrări - parte integrantă a documentației de achiziții aferente 

procedurii de achiziție „Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de 

Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica 

Moldova - Faza II - direcția Iași-Ungheni-Chișinău”, lotul ______. 

 

Data completării: _______________________  

_____________________________________________  

(Numele, prenumele şi calitatea / funcţia persoanei autorizate să  

reprezinte operatorul economic / asocierea de operatori economici) 

_____________________________________________  
(semnătura și ștampila). 

 

 

Notă:  

1. În cazul unei asocieri, prezenta declarație va fi completată de liderul asocierii, în numele asocierii. 

2. Candidații preselectați pot propune reformularea și / sau completarea unor clauze ale contractului de 

achiziții de lucrări în vederea unei mai bune înțelegeri a acestora și pentru a asigura o claritate sporită. 

Beneficiarul își rezervă dreptul de a respinge orice propuneri care alterează structura și fondul 

contractului de achiziții de lucrări.  
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FORMULAR DE OFERTĂ 

OFERTĂ FINANCIARĂ INIȚIALĂ SUPUSĂ NEGOCIERII 

 

____________________________________________  

(denumirea candidatului)  

Adresa completă:  _____________________________  

Tel, fax, e-mail: _____________  

 

Către,  

____________________________________________________________________________  

(denumirea beneficiarului şi adresa completă) 

 

I.  Examinând documentaţia de achiziţie referitoare la atribuirea contractului  

____________________________________________________________________________  

(denumirea contractului de achiziție anunțat de beneficiar)  

prezentăm oferta noastră privind executarea contractului de achiziţii de lucrări sus rubricat.  

Societatea ____________________________________________________________ declară că:  

(denumirea candidatului)  

1. A examinat documentația de achiziții şi nu avem rezerve faţă de aceasta; 

2. Se angajează să execute lucrările, în conformitate cu documentația de achiziții, inclusiv 

condițiile stipulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic.  

3. Prețul total al prezentei oferte financiare constituie prețul pentru executarea lucrărilor care 

fac obiectul Lotului __________, în conformitate cu prevederile documentației de achiziții; 

4. Prețul total al ofertei noastre financiare constituie bază de negociere, în sensul îmbunătățirii 

acesteia.  

 

II.        Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii de lucrări este:  

_________________________________________________________________ lei, fără TVA,  
(suma în litere şi în cifre)  

la care se adaugă TVA în sumă de  ____________________________________________ lei. 

         (suma în litere şi în cifre). 

Prețul ofertat include toate costurile pe care le va suporta operatorul economic pentru îndeplinirea 

obiectului contractului. 
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Prețul ofertat se bazează pe următoarele elemente financiare:  

Nr.  

Crt. 

Denumirea articolului de deviz (denumire 

lucrări/servicii/produse) 

VALOARE       

(LEI 

MOLDOVENESTI) 

PROCENTE 

(%) 

1. CHELTUIELI INDIRECTE   

2. PROFIT   

3. CHELTUIELI DIVERSE ȘI NEPREVĂZUTE   

 

Prețuri unitare relevante din devizul de lucrări pentru materiale / echipamente / cantități de 

lucrări1 utilizate în elaborarea ofertei financiare sunt următoarele: 

Nr. 

crt. 
Denumirea articolului de deviz (denumire lucrări/servicii/produse) 

Unitate 

masură 
Preț unitar 

1. Teava Dn600x6.3mm ml  

2. Teava Dn600x11mm ml  

3. Teava Dn300x7,1mm ml  

4. Teava Dn800x8.74mm ml  

5. Teava Dn800x11.13mm ml  

6. Foraj Orizontal Dirijat Dn600 ml  

7. Foraj orizontal Dn 800 ml  

8. ROBINET CU SFERĂ Dn600 ACȚIONARE HIDROPNEUMATICĂ bucata  

9. ROBINET CU SFERĂ Dn300 ACȚIONARE HIDROPNEUMATICĂ bucata  

10. ROBINET CU SFERĂ Dn200 ACȚIONARE MANUALĂ bucata  

11. ROBINET CU CEP ECHILIBRAT Dn200 ACȚIONARE MANUALĂ bucata  

12. IMBINARE ELECTROIZOLANTA Dn600 bucata  

13. ROBINET CU SFERĂ Dn300,ANSI400, CU FLANȘE ACTIONARE 

ELECTRICĂ 
bucata 

 

14. ROBINET CU SFERĂ Dn600, ANSI400, ACTIONARE ELECTRICĂ 

MONTAJ SUBTERAN 
bucata 

 

15. ROBINET CU SFERĂ Dn600, ANSI400, ACTIONARE ELECTRICĂ 

MONTAJ SUPRATERAN 
bucata 

 

16. SAPATURA MECANICA CATEG II ptr DN600 100 mc  

17. SUDURI bucata  

                                                 
1 NOTA: 

Tabelul se va completa conform materialelor / echipamentelor / lucrărilor aferente lotului pentru 

care se depune ofertă. 
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Nr. 

crt. 
Denumirea articolului de deviz (denumire lucrări/servicii/produse) 

Unitate 

masură 
Preț unitar 

18. FIBRĂ OPTICĂ metru  

III.  Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ________________ 
(durata în litere şi cifre) 

zile, respectiv până la data de _______________ şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate  
    (ziua / luna / anul) 

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 

achiziție. 

V.  Precizăm că nu depunem ofertă alternativă. 

VI.  Prezenta ofertă va fi îmbunătățită în cadrul etapei a II-a Etapa de negociere din cadrul 

procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, cu privire la toate 

aspectele acesteia.  

 

Data completării: _______________________  

_____________________________________________  

(Numele, prenumele şi calitatea / funcţia persoanei autorizate să  

reprezinte candidatul) 

_____________________________________________  

(semnătura și ștampila)  

 

 

 

 

 

Notă: În cazul unei asocieri, Formularul se completează de către liderul asocierii, în numele asocierii, pe baza 

împuternicii acordate de membrii asocierii sau a acordului de asociere, în cazul în care există prevederi expres 
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Model Împuternicire de participare la ședințele de negocieri 

Candidat 

____________________  

(denumirea/numele)  

ÎMPUTERNICIRE 

Subscrisa […] (nume/denumire) („Subscrisa”), cu sediul în […] (adresa  candidatului), 

înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. […], cod de înregistrare […], atribut fiscal […], 

reprezentată prin […], în calitate de […], împuternicim prin prezenta pe -dl/d-na […], domiciliat 

în […], identificat cu B.I./C.I. seria […], nr. […], eliberat de […], la data de […], , având funcția 

de […], să ne reprezinte în cadrul etapei a II-a a procedurii de negociere cu publicarea unui anunț 

de participare nr. [...] / [...] („Procedura de Negociere”) organizată de VESTMOLDTRNSGAZ 

S.R.L, în calitate de beneficiar („Beneficiarul”), în scopul atribuirii contractului având ca obiect 

„Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale 

din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova- Faza II- direcția 

Iași-Ungheni-Chișinău”, pentru Lotul [...].  

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații: 

a) Să participe în numele Subscrisei la Procedura de Negociere și să semneze toate 

documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii; 

b) Să discute, să negocieze și să aprobe oricare și toate aspecte tehnice, financiare și juridice 

ale contractului de achiziții de lucrări, din cadrul ședințelor de negociere, în sensul 

îmbunătățirii ofertei inițiale depuse, incluzând, dar fără a se limita la: 

 Valoarea ofertei financiare inițiale; 

 Nivelul profitului maxim aplicabil pe fiecare preț unitar relevant; 

 Nivelul maxim al cheltuielilor directe și indirecte; 

 Nivelul maxim al cheltuielilor diverse și neprevăzute; 

 Principalele elemente și caracteristici tehnice ale obiectului contractului care formează 

lotul în cauză; 

 Eventuale propuneri privind aspectele juridice; 

 Orice alte aspecte care decurg din cadrul ședințelor de negociere. 

c) Să semneze toate actele și documentele care emană de la Subscrisa pe parcursul și/sau în 

urma desfășurării Procedurii de Negociere; 

d) Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de achiziții în timpul 

desfășurării Procedurii de Negociere. 

Prin prezenta, împuternicitul este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea Subscrisei cu privire 

la toate actele si faptele ce decurg din participarea la Procedura de Negociere.  

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută 

unui organ competent, în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru legalitatea şi 

autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării la procedură, precum şi 

pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/ făcute în cadrul procedurii și 

sunt de acord cu orice decizie a Beneficiarului referitoare la excluderea din procedura de achiziție.  
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Data  […]                           Denumirea mandantului  

                            ___________________ 

                                           reprezentată legal prin  

                                       ___________________ 

                              (Nume, prenume)  

………………………………..                            ___________________________  

(Specimenul de semnătura  al                                            (Funcție)  

    persoanei împuternicite)                                                 ___________________________  

(ștampila și semnătură autorizată în 

original)   

 

Notă:  

1. Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei / persoanelor 

împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).  

2. În cazul unei asocieri, formularul se va prezenta de fiecare membru al asocierii pentru 

aceeași / aceleași persoane împuternicite. 

 

 

 

 

 

 


