
RO – EMEPRL – Lucrări pentru … – BD Sec D ITB 
  1 / 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secțiunea D – Formulare de depunere a ofertelor 
 

Achiziție de lucrări pentru  
Organizare de șantier (OS) “STATIE DE MASURARE GAZE NATURALE SI 

CENTRU DE CONTROL” 
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Denumirea ofertantului (individual sau o asociere de operatori economici): 
[introduceți numele complet] 
Data: [introduceți ziua, luna, anul]  
Denumirea Contractului: [introduceți denumirea] 
 
Formularul D.1 FORMULARUL DE OFERTĂ 

 
Către: EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU 
(BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI (EMEPRL) 
 
După examinarea Documentației de atribuire și înțelegerea completă a 
cerințelor din Caietul de sarcini, subsemnatul, reprezentant al Ofertantului 
(introduceți numele complet al Ofertantului/ Asocierii/toti membrii Asocierii) 
ne angajăm să semnăm Contractul (denumirea contractului) și să executăm 
toate lucrările specificate în acesta, în conformitate cu cerințele din 
Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnica, la prețurile  
specificate în Propunerea noastră Financiară.  
 
În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza 
informațiilor furnizate de către Entitatea Contractantă până la momentul 
depunerii Ofertei noastre, ofertăm prețul total de [introduceți suma în cifre și 
litere și moneda – din Propunerea Financiară], fără T.V.A., la care se adaugă 
T.V.A. în valoare de [introduceți suma în cifre și litere și moneda]. 
 
 
 
Oferta noastră este depusă în numele următoarilor operatori economici∗: 
 

Rolul Numele(numele) ofertantului(lor) 

Lider  

Membru al asocierii 2*  

Membru al asocierii 3*  

……….  

* adăugați/ștergeți linii suplimentare, după caz. Subcontractanții nu sunt 
considerați cu rol de asociați în scopul acestei proceduri de atribuire. Dacă 
această ofertă este depusă de un ofertant individual, numele ofertantului 

 
∗ Notă: Toate câmpurile goale trebuie completate de ofertant sau de reprezentantul ofertantului. 
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trebuie introdus ca „lider” și toate celelalte rânduri vor fi șterse. 
 
Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire va fi: 
 

Nume și 
prenume 

 

Funcție  

Telefon 
contact 

 

e-mail 
contact 

 

 
Subsemnatul, având calitatea de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea 

completă] în această procedură declar că: 

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul(ele) 

[introduceți detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor precum și răspunsurile la 

solicitările de clarificări publicate de către Entitatea Contractantă, care reprezintă 

documentele achiziției comunicate de Entitatea Contractantă în legătură cu procedura la 

care depunem Oferta, 

ii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, 

fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm toate cerințele referitoare la forma, 

la conținutul, la instrucțiunile, la stipulările și la condițiile incluse în anunțul de participare 

și în documentele achiziției, 

iii. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă 

asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a 

documentelor, 

iv. Intenționăm să subcontractam următoarele activități principale din Contract: [introduceți 

aici activitățile pe care Ofertantul intenționează să le subcontracteze, numele 

Subcontractantului și procentul de subcontractare (%) din obiectul Contractului]  

v. Ne angajam sa executam lucrările în conformitate cu termenii și condițiile stipulate de 

Documentația de atribuire. 

vi. Suntem de acord ca ofertă noastră sa fie valabilă pentru o perioadă egală cu cea prevăzută 

la art. 19 „Perioada de valabilitate a ofertelor” din Secțiunea A – INFORMAȚII DESPRE 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE, începând cu data depunerii ofertelor în cadrul prezentei 

proceduri de atribuire și ne asumăm faptul că oferta noastră poate fi acceptată în orice 

moment înainte de expirarea perioadei menționate. 

 
În cazul în care oferta noastră este acceptată, ne angajăm să începem executarea 
contractului conform prevederilor contractuale din Secțiunea C. 
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Înțelegem că: 

a) EMEPRL nu este obligată să continue procedură de atribuire și își rezervă 
dreptul de a anula procedura sau de a atribui doar o parte a contractului și 
nu își va asuma nicio răspundere față de noi în cazul în care ar face acest 
lucru; 

b) EMEPRL nu este obligată să accepte oferta cu prețul cel mai scăzut și, după 
caz, nici una dintre ofertele primite. 

c) până la încheierea și semnarea contractului de achiziție de lucrări această 
Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de către Entitatea 
Contractantă, prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor 
constitui un angajament ferm pentru noi. 

 
 

 
Semnătura reprezentantului autorizat să 
semneze în numele ofertantului 

_________________________________
__ 

Numele si prenumele semnatarului _________________________________
__ 

Funcția semnatarului _________________________________
__ 
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Numele juridic al ofertantului/Asocierii de operatori economici (după 
caz):[introduceți numele complet] 
Numele juridic al fiecaruia dintre operatorii economici în asociere (după 
caz):[introduceți numele complet] 
 
Formularul D.2 CHESTIONAR PENTRU POTENȚIALI ASOCIAȚI DE AFACERI 
(PBAQ) 
 

Data: [introduceți ziua, luna, 
anul]  

 
Denumirea procedurii de atribuire: [introduceți numărul și titlul] 
 
Context 
EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU 
(BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI (EMEPRL) si afiliații săi care operează oriunde 
in lume se angajează sa respecte toate legile care se aplica operațiunilor sale. În 
funcție de circumstanțe, anumite legi interzic EMEPRL să ofere ceva de valoare unui 
funcționar (așa cum este definit mai jos) sau unei rude imediate a unui funcționar 
pentru a-și asigura un avantaj necorespunzător. Pentru a face o evaluare pentru a 
ne asigura că respectăm aceste legi, colectăm informații de la potențiali asociați de 
afaceri. Analiza cu privire la un anumit potențial asociat de afaceri va depinde de o 
serie de factori pe care EMEPRL îi va evalua cu atenție. Prin urmare, apreciem ajutorul 
dumneavoastră pentru a răspunde complet și corect la următoarele întrebări. 
 
Vă rugăm să furnizați răspunsuri complete la toate întrebările de mai jos. Pentru orice 
răspuns care necesită mai mult spațiu decât este dat în acest chestionar, furnizați 
răspunsul pe o coală separată. Vă rugăm să atașați toată documentația suplimentară 
solicitată. Rețineți că formularul solicită informații pentru dvs. (dacă sunteți parte 
contractantă), pentru societatea (firma) dvs. și pentru orice persoană, companie sau 
altă entitate care deține un interes în societatea (firma) dvs. sau în societatea-mamă 
a acesteia, direct sau indirect, inclusiv societatea (firma)-mamă finală. Dacă 
societatea (firma) dvs. este deținută direct sau indirect de mai multe entități sau 
persoane fizice, vă rugăm să furnizați datele solicitate pentru toți acești proprietari. 
 
EMEPRL se angajează să se asigure că informațiile dumneavoastră sunt în siguranță. 
Pentru a preveni accesul sau dezvăluirea neautorizate, ne-am străduit să punem în 
aplicare proceduri fizice, tehnice și manageriale adecvate pentru a proteja și a 
securiza informațiile colectate de EMEPRL. Nu vom oferi acces la sau nu vom dezvălui 
informațiile dumneavoastră personale către terți, decât dacă avem permisiunea 
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dumneavoastră sau suntem obligați prin lege să facem acest lucru. Puteți solicita 
detalii cu privire la informațiile personale pe care EMEPRL le deține despre 
dumneavoastră. Dacă considerați că orice informație pe care EMEPRL o deține despre 
dumneavoastră este incorectă sau incompletă, vă rugăm să ne informați la adresa de 
mai sus. EMEPRL va corecta prompt orice informație considerată incorectă. 
 
Dacă Ofertantul este o asociere de operatori economici, fiecare membru 
trebuie să completeze acest PBAQ. 
 

1 Informații de identificare 
 

a) Denumirea juridică completă a operatorului economic sau a persoanei fizice: 
_____________________________________________________________
___________________ 

b) Nume Doing Business As (DBA) sau denumire comercială/de marketing (dacă 
este cazul): 
_____________________________________________________________
_________________ 
 

c) Adresa operatorului economic (sediul principal al afacerii și adresa în scopul 
comunicării cu [afiliatul ExxonMobil], dacă este diferită de locul principal al 
activității): 
_____________________________________________________________
_____________ 

d) Telefon:_______________________________________________________
__________ 

e) Fax: 
_____________________________________________________________
________________ 

f) Telex: 
_____________________________________________________________
______________ 

g) email:________________________________________________________
____________ 

 
2 Istoricul operatorului economic 
(Dacă firma dvs. este deținută direct sau indirect de mai multe entități sau persoane 
fizice, vă rugăm să furnizați datele solicitate pentru toți astfel de proprietari.) 

a) Tipul afacerii: ___ Firmă ___Parteneriat ___ Proprietar individual ___ Altele 
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i. Dacă „altele”, vă rugăm să descrieți: 
_______________________________________________________
_______________ 

 
b) Data și locul înființării operatorului economic (vă rugăm să atașați copii ale 

actelor de constituire): 
_____________________________________________________________
_________________  
 

c) Principalele linii de activitate ale operatorului economic sau ale persoanei fizice, 
(vă rugăm să atașați orice rapoarte recente depuse la autoritatea de 
reglementare a unei burse publice) și durata de timp în fiecare linie de 
activitate: 
_____________________________________________________________
_________________ 
 

d) Alte locații ale activităților comerciale: 
_____________________________________________________________
_________________ 
 

e) Dumneavoastră, sau firma Dvs. sau vreuna dintre persoanele cu funcții de 
răspundere în cadrul firmei Dvs., sau oricare dintre persoanele care vor efectua 
activități în baza unui contract cu ExxonMobil sau oricare dintre afiliații săi, ați 
fost vreodată acuzat sau investigat pentru o infracțiune penală, inclusiv spălare 
de bani , evaziune fiscală sau mită? Dacă da, furnizați detalii. 

 
_____________________________________________________________
_________________ 
 

f) Este vreunul dintre acționarii Dvs. (cu condiția ca acțiunile firmei 
Dumneavoastră să nu fie tranzacționate la o bursă publică de valori) a fost 
vreodată acuzat sau investigat pentru o infracțiune penală, inclusiv spălare de 
bani, evaziune fiscală sau luare de mită? Dacă da, furnizați detalii. 
_____________________________________________________________
_________________ 

 
3 Proprietate și management 

a) Dacă sunteți societate pe acțiuni, acțiunile dumneavoastră sunt tranzacționate 
public la o bursă de valori? ___ Da ___ Nu. Dacă da, cât la sută? 
_____________ 
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Dacă da, vă rugăm să atașați o copie a celui mai recent dosar public care arată 
acționarii, partenerii sau proprietarii companiei; dacă în acest dosar nu sunt 
enumerați acționarii majori (>5%), vă rugăm să identificați acționarii majori, 
după cunoștințele despre societatea (firma) dumneavoastră. 
_____________________________________________________________
_________________ 

 
b) Dacă nu sunteți societate pe acțiuni, vă rugăm să furnizați numele, 

naționalitățile și țările de reședință ale tuturor acționarilor, partenerilor și 
proprietarilor firmei. Vă rugăm să indicați interesul de proprietate exact al 
fiecărei persoane sau societăți enumerate. 
Dacă unul sau mai mulți dintre proprietarii dvs. sunt o companie, enumerați 
beneficiarii finali și orice entități intermediare sau persoane care dețin un 
interes în acea companie.  
_____________________________________________________________
_________________ 

 
c) Vă rugăm să enumerați numele, naționalitățile și țările de reședință ale tuturor 

directorilor, managerilor sau altor angajați cu autoritate executivă sau de 
conducere, precum și „angajații cheie” care vor fi implicați în numele societății 
în baza contractului care urmează a fi atribuit. Vă rugăm să furnizați aceste 
informații și pentru orice companie care este beneficiarul final al afacerilor 
societății Dumneavoastră și pentru toți angajații care vor gestiona activitatile 
conform contractului propus. 
_____________________________________________________________
_________________ 
 

d) Este vreuna dintre persoanele enumerate în răspunsurile la prezenta întrebare 
(nr. 3) director, sau are funcții de conducere la alte societăți (sau entități)? 
Dacă da, indicați numele fiecărei societăți și titlul funcției relevante.  
_____________________________________________________________
_________________ 

e) Vă rugăm să enumerați numele și adresele oricărei persoane fizice, societăți 
sau entități care va primi orice parte din plată ca urmare a participării la orice 
tip de subcontract cu societatea (firma) dumneavoastră în realizarea lucrărilor 
care fac obiect al contractul care urmează a fi atribuit prin prezenta procedură. 
_____________________________________________________________
_________________ 
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f) Vă rugăm să enumerați numele și adresele oricărei persoane fizice, societăți 
sau entități care vor primi orice parte din plată ca urmare a participării la orice 
tip de parteneriat, joint venture sau alianță cu societatea (firma) 
dumneavoastră în realizarea lucrărilor acoperite de contractul propus. 
_____________________________________________________________
_________________ 
 

g) Vă rugăm să enumerați numele, naționalitățile și țările de reședință ale tuturor 
persoanelor care au direct sau indirect un interes de proprietate în orice 
companie sau entitate enumerată mai sus. 
_____________________________________________________________
_________________ 
 

h) Sunt societăți afiliate (după cum este definit mai jos) cu societatea (firma) 
Dvs.: 

i. Înregistrate sau funcționează în conformitate cu legile unei țări 
sancționate de Statele Unite (inclusiv, dar fără a se limita la, Coreea 
de Nord, Sudan, Siria, Cuba sau Iran)? _____ 

ii. Cetățeni special desemnați (SDN) așa cum sunt identificați de Oficiul 
SUA pentru Controlul Activelor Străine sau identificați pe Lista de 
persoane și entități refuzate a Departamentului de Comerț? _____ 

 
Dacă răspunsul dvs. este afirmativ la oricare dintre întrebarile i. sau ii. de mai 
sus, vă rugăm să enumerați mai jos toate aceste societăți și felul în care 
acestea au un interes cu societatea (firma) Dvs. 
În scopul întrebărilor de mai sus, o societate afiliată societații Dumneavoastră 
include:  

i. orice societate-mamă a operatorului economic reprezentat de 
societatea Dumneavoastră,  

ii. orice societate sau parteneriat în care societatea (firma) 
dumneavoastră sau orice societate-mamă a operatorului economic 
reprezentat de dumneavoastră, direct sau indirect deține sau 
controlează, mai mult de cincizeci la sută (50%) din cota de proprietate 
având dreptul de a vota sau de a numi directorii săi sau echivalentele 
funcționale și  

iii. orice asociere în participațiune în care societatea (firma) 
Dumneavoastră, orice societate-mamă a operatorului economic 
reprezentat de societatea Dumneavoastră sau o societate care 
îndeplinește cerințele de mai sus, are control operațional. 

_____________________________________________________________
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________________ 
i) În cazul în care vor fi solicitate împuterniciri de la Exxon Mobil Corporation sau 

de la afiliații săi pentru a efectua lucrările acoperite de contractul propus, vă 
rugăm să enumerați: 

i. societatile sau entitatile pentru care se vor solicita imputernicirile: 
_______________________________________________________
_______________ 

ii. numele, naționalitățile și țările de reședință ale tuturor persoanelor 
care au direct sau indirect un interes de proprietate în orice companie 
sau entitate pe care ați enumerat-o ca răspuns la punctul de mai sus. 
_______________________________________________________
_______________ 

 
4 Relațiile cu guvernele și organizațiile internaționale publice. 
 

h) Definiție: „oficial” înseamnă orice agent sau angajat al 
i. unui guvern sau al oricărui departament sau agenție a unui guvern la 

nivel național, regional sau local;  
ii. un partid politic sau candidat la funcții politice;  
iii. orice companie care este deținută în majoritate sau controlată de un 

guvern, cum ar fi o companie națională de petrol, sau 
iv. o organizație internațională publică, cum ar fi Banca Mondială, 

Națiunile Unite sau Fondul Monetar Internațional. 
 

i) Este vreuna dintre persoanele enumerate undeva în răspunsurile la întrebarea 
3 de mai sus:  

i. Un oficial? _____ 
ii. Rude apropiate ale oficialilor? _____ 
iii. Fost funcționar oficial? _____ 
iv. Implicat în orice relație de afaceri, inclusiv de a acționa ca agent sau 

consultant pentru, sau deține proprietatea comună a oricărei 
întreprinderi de afaceri sau parteneriat cu orice oficial sau membru 
apropiat al familiei unui oficial? _____ 

 
j) Dacă răspunsul la orice parte a întrebării 4 i) este da, furnizați detalii pentru 

fiecare astfel de persoană, inclusiv: 
i. numele complet al oficialului:  
ii. responsabilități oficiale: 
iii. datele serviciului deținut (actual sau în trecut) 
iv. pentru rude, relatia:  
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v. pentru interesul de afaceri comun, tipul de relație de afaceri, inclusiv 
numele oricărei întreprinderi sau parteneriate și natura oricărui 
contract de agenție:  

 
5 Referințe 
 

a) Vă rugăm să enumerați referințe (numele companiei și informațiile de contact) 
pentru activitățile pentru care sunteți angajat [afiliatul ExxonMobil] 
_____________________________________________________________
_________________ 

 
NOTĂ IMPORTANTĂ: 
 
INFORMAȚII PERSONALE: 

- ExxonMobil1 colectează informații personale direct de la dvs. prin intermediul 
chestionarului de mai sus.  

- ExxonMobil colectează, de asemenea, informații personale despre dvs. și 
despre angajații, proprietarii și/sau asociații Dvs. Prin completarea acestui 
chestionar, sunteți de acord ca informațiile pe care le-ați furnizat să fie utilizate 
de către ExxonMobil în scopurile descrise mai jos. De asemenea, trebuie să 
obțineți consimțământul scris al oricărei persoane ale cărei informații le-ați 
inclus în acest chestionar pentru utilizarea și transferul acestuia, după caz. 

  
SCOPUL OBȚINERII INFORMAȚIEI: 

- Informațiile sunt utilizate de ExxonMobil în scopuri comerciale legitime și în 
legătură cu o potențială relație de afaceri cu societatea (firma) 
dumneavoastră. În special, este utilizat pentru a evalua riscurile potențiale la 
care ExxonMobil ar putea fi expus în temeiul Legii SUA privind practicile de 
corupție în străinătate și a altor legi anti-mită, ca urmare a intrării într-o relație 
comercială cu societatea (firma) dumneavoastră sau cu terții asociați. În acest 
scop, ExxonMobil partajează informațiile dumneavoastră cu alți afiliați ai 
ExxonMobil, dacă este necesar. 

- Se așteaptă ca orice afiliat al ExxonMobil, care primește și prelucrează aceste 
informații să facă acest lucru în conformitate cu descrierea scopurilor și a 
dezvăluirilor stabilite în această notificare și va proteja aceste date în 
conformitate cu politicile și legile aplicabile. 

 
1 ExxonMobil și/sau Afiliații ExxonMobil înseamnă (a) Exxon Mobil Corporation sau orice societate-mamă a Exxon Mobil Corporation, (b) orice 
companie sau parteneriat în care Exxon Mobil Corporation sau orice societate-mamă a Exxon Mobil Corporation acum sau în viitor, direct sau 
indirect (1) deține sau (2) controlează, mai mult de cincizeci la sută (50%) din participație, care are dreptul de a vota sau de a numi directorii sau 
echivalentii funcționali ai acesteia („Companie afiliată”) și (c) orice asociere în participație în care Exxon Mobil Corporation, orice mamă a Exxon 
Mobil Corporation , sau o Companie Afiliată are controlul operațional. 
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- Această prelucrare poate avea loc într-o altă țară care poate să nu fi fost 
considerată de țara dvs. ca oferind o protecție adecvată a confidențialității 
datelor  

- Prin semnarea acestui document, declarați că aveți autoritatea 
corespunzătoare pentru a dezvălui informațiile relevante și că sunteți 
de acord cu prelucrarea așa cum este descris mai sus, acceptând că o 
astfel de colectare, stocare sau altă prelucrare poate fi efectuată de o 
terță parte sau poate apare într-o altă țară.  

 
INTREBĂRI: 
Pentru orice întrebări, contactați persoana de contact pentru achiziții, conform 
documentației de atribuire. 
 
Declar că înțeleg cum va fi utilizat conținutul informațiilor cu caracter personal din 
cadrul acestui chestionar și sunt de acord cu utilizarea, transferul și dezvăluirea 
informațiilor în scopul descris mai sus. 
 
Data: ________________________ 
 
Semnătura reprezentantului autorizat să 
semneze în numele ofertantului 

_________________________________
__ 

Numele si prenumele semnatarului _________________________________
__ 

Funcția semnatarului _________________________________
__ 
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Denumirea ofertantului (individual sau o asociere de operatori economici): 
[introduceți numele complet] 
Denumirea fiecăruia dintre operatorii economici în asociere (după caz): [introduceți 
numele complet] 
 
Formularul D.3 MEDIA CIFREI DE AFACERI ANUALE  
 

Data: [introduceți ziua, luna, anul]  
 

Denumirea procedurii de atribuire: [introduceți numărul și titlul] 
 

Date privind cifra de afaceri anuală  

An Suma și moneda echivalent EUR 

[indicați 
anul] 

[introduceți suma și indicați 
moneda] 

[introduceți suma în 
EUR echivalent] 

   

   

Media cifrei 
de afaceri 
anuale * 

  

 
Media cifrei de afaceri anuale este calculată ca totalul plăților primite pentru activități 
în curs sau finalizate, în raport cu obiectul contractului care urmează a fi atribuit, 
împărțit la numărul de ani specificați în Secțiunea A – INFORMAȚII DESPRE 
PROCEDURA DE ATRIBUIRE, Secțiunea A.2.3 - „Criterii de calificare”. 
 
Semnătura reprezentantului autorizat să 
semneze în numele ofertantului 

_________________________________
__ 

Numele si prenumele semnatarului _________________________________
__ 

Funcția semnatarului _________________________________
__ 
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Denumirea ofertantului (individual sau o asociere de operatori economici): 
[introduceți numele complet] 
Numele juridic al fiecăruia dintre operatorii economici în asociere (după caz): 
[introduceți numele complet] 
 
Formularul D.4 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

 
Data: [introduceți ziua, luna, anul]  

 
Denumirea procedurii de atribuire: [introduceți numărul și titlul] 
 
[Următoarele informații vor fi furnizate de către ofertant (fiecare membru 
al asocierii, după caz)] 
 
Descrierea Sistemului de Management al Calității, implementat și menținut la zi, sau 
orice altă dovadă, cum ar fi Manualul de management al calității, certificate emise de 
terți, conform ISO 9001:2015. 
 
 
 
 
 
Semnătura reprezentantului autorizat să 
semneze în numele ofertantului 

_________________________________
__ 

Numele si prenumele semnatarului _________________________________
__ 

Funcția semnatarului _________________________________
__ 
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Denumirea ofertantului (individual sau o asociere de operatori economici):  
[introduceți numele complet] 
Denumirea fiecăruia dintre operatorii economici în asociere (după caz): [introduceți 
numele complet] 
 
Formularul D.5 EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 

Data: [introduceți ziua, luna, anul]  
 

Denumirea procedurii de atribuire: [introduceți numărul și titlul] 
 
[Următoarele informații vor fi furnizate de către ofertant (cumulativ pentru 
membrii asocierii, după caz)] 
 

Contract [introduceți 
numărul contractului 
similar relevant] 

Descriere 

Date de identificare ale 
 

[introduceți numele și numărul contractului, dacă 
  Data de început a activității [introduceți ziua, luna, anul] 

Data finalizării [introduceți ziua, luna, anul] 

Valoarea totală a contractului 
[introduceți valoarea totală a contractului 
în moneda locală] 

Euro [valoarea 
în echivalent 
EUR] 

Dacă ați fost partener într-
o asociere de operatori 
economici, specificați 
partea de contract (din 
valoarea totală a 
contractului) pe care ați 
executat-o 

[introduceți suma în 
moneda locală și cota 
procentuală] 

[introduceți 
valoarea totală a 
contractului în 
moneda locală] 

Euro [valoarea 
în echivalent 
EUR] 

Numele beneficiarului: [introduceți numele complet] 

Detalii de contact ale 
beneficiarului/persoana 
care poate confirma cele 
declarate: 
 

[indicați strada/numărul/orașul sau orașul/țara] 
[introduceți numerele de telefon/fax, inclusiv țara și 
prefixele orașului] 
[introduceți adresa de e-mail, dacă este disponibilă] 

Descrierea activității similare 

Descrierea domeniului de 
activitate în care a fost 

[introduceți descrierea activităților, prin raportare la 
obiectul contractului] 
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executat contractul  

 
Atașament [unde există]: procese-verbale la terminarea lucrărilor sau procese-
verbale de recepție finală sau procese-verbale de recepție pe obiect sau certificate de 
bună execuție. sau orice alte documente de la următorii beneficiari: 

1. …… 
2. …… 
3. …… 

 
Semnătura reprezentantului autorizat să 
semneze în numele ofertantului 

_________________________________
__ 

Numele si prenumele semnatarului _________________________________
__ 

Funcția semnatarului _________________________________
__ 
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Denumirea ofertantului (individual sau o asociere de operatori economici): 
[introduceți numele complet] 
 
 
Formularul D.6 PROPUNERE TEHNICĂ 
 
Va rugam completați formularul de propunere tehnica atașat. 
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Denumirea ofertantului (individual sau o asociere de operatori economici): 
[introduceți numele complet] 
 
Formularul D.7 PROPUNERE FINANCIARĂ 
 

Data: [introduceți ziua, luna, anul]  
 

Denumirea procedurii de atribuire: [introduceți numărul și titlul] 
] 
 

Prețul total al ofertei 
 

Activitate Total 

Execuție lucrări Organizare de șantier (OS) 

“STATIE DE MASURARE GAZE NATURALE SI 

CENTRU DE CONTROL” 

Euro [introduceți 
valoarea totală a ofertei, 

calculată cu ajutorul 
fișierului excel] 

 

TVA Euro [introduceți 
valoarea] 

TOTAL Euro [introduceți 
valoarea] 

 
Ofertantul va detalia in fișierul Excel Propunere Financiara (atașat) preturile 
unitare si costul total pentru executarea lucrărilor, conform cerințelor contractului. 
 
Semnătura reprezentantului autorizat să 
semneze în numele ofertantului 

_________________________________
__ 

Numele si prenumele semnatarului _________________________________
__ 

Funcția semnatarului _________________________________
__ 
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Formularul D.8  - Solicitare de Clarificări (Model) 

 
Denumirea 

contractului 

Lucrări pentru Organizare de șantier (OS) “STATIE DE 

MASURARE GAZE NATURALE SI CENTRU DE CONTROL” 

Data anuntului 

de participare  
... [introduceti data anuntului de participare] 

Denumirea 

operatorului 

economic 

 

Referinta 

solicitare # 
 

Subiect  

Sectiunea din 

Documentatia 

de Atribuire 

 

 

Intrebarea de 

clarificare  
 

Atasamente  
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