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Formularul 1 

DECLARAŢIE  

 pe proprie răspundere privind participarea la procedura de achiziţie publică 
de servicii de creditare bancară în valoare de 18.000.000 lei,  
organizată de autoritatea contractantă Municipiului Dorohoi 

 
 

Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al ofertantului 
____________________, cu sediul în ____________________, cod unic de înregistrare 
____________________, email. ____________________, tel. ____________________, fax. 
____________________, în legătură cu participarea la procedura de achiziţie publică 
organizată de Primăria Municipiului Dorohoi conform Anunțului nr ____________________ 
declar pe propria răspundere următoarele: 
 

1. Nu ne aflăm în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

2. Ofertantul are dreptul de a presta serviciile care fac obiectul prezentei proceduri de 
achiziţie publică, având cod CAEN ____________________ şi autorizaţia de funcţionare 
nr. ____________________ emisă de ____________________ (denumirea şi numărul 
documentului de autorizare a funcţionării emis de BNR sau de o instituţie similară din 
ţara în care este înregistrat operatorul economic – se va anexa şi o copie certificată 
„conform cu originalul”). 

3. Valoarea cifrei medii de afaceri a ofertantului aferentă ultimilor 3 ani (2018, 2019 si 
2020) este de ____________________ (moneda). 

4. În ultimii 3 ani, ofertantul a prestat servicii de acordare credit pentru 
____________________ (denumirea beneficiarului şi valoarea împrumutului acordat). 

5. La elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de 
protecţie a muncii si mă angajez ca pe parcursul îndeplinirii contractului să respect 
regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în 
vigoare în România. 
 

Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al 
____________________, declar că informaţiile prezentate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare 
privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem. 

Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al 
____________________, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorității contractante 
Municipiului Dorohoi cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ____________________ (data valabilităţii 
ofertei) 

Data completării ____________________  Operator economic, 
        ____________________ 
        (semnătura autorizată) 



Formularul 2 

 
 
 

DECLARAŢIE 
pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese 

 
 
 

Subsemnatul ________________________________, reprezentant împuternicit al 

ofertantului  ____________________, cu sediul în ____________________, cod unic de 

înregistrare ____________________, email. ____________________, tel. 

____________________, fax. ____________________, în legătură cu participarea la 

procedura de achiziţie publică organizată de Primăria Municipiului Dorohoi conform Anunțului 

nr. ____________________, declar pe propria răspundere ca respect întocmai prevederile 

Capitolului II, Secţiunea a 4-a – „Reguli de evitare a conflictului de interese” din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, raportat la persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul 

autorităţii contractante, identificate de către aceasta în fişa de date a achiziţiei. 

Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al 

____________________, declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 

interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 

atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 

parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al 

____________________, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 

suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
 
 

 
Data completării ____________________   Operator economic, 

              ____________________ 
               (semnătura autorizată) 

 



Formularul 3 
 

 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

 

Ofertantul ____________________, cu sediul în ____________________, cod unic de 

înregistrare ____________________, email. ____________________, tel. 

____________________, fax. ____________________, prin reprezentant împuternicit 

____________________, în legătură cu participarea la procedura de achiziţie publică 

organizată de Primăria Municipiului Dorohoi conform Invitației de participare nr. 

____________________, declarăm pe propria răspundere că: 

1. Ne oferim să prestăm servicii de acordare credit bancar în valoare de 18.000.000 lei 

(optsprezece lei), pe o perioada de 10 (zece) ani, în condițiile prevăzute în Documentaţia de 

atribuire şi în propunerea tehnică şi financiară, exclusiv pentru costurile menţionate în Anexa nr. 

1 la Formularul 3. 

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 (nouazecizile) 

(durata în litere şi cifre) zile, 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. 

3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, 

împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

4. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să punem la 

dispoziţia autorităţii contractante linia de finanţare pe toată durata perioadei de trageri. 

 

 

Data completării ____________________  Operator economic, 

      ____________________ 

      (semnătura autorizată) 



Anexa nr. 1 la Formularul 3 
 

Fişa împrumutului pentru Servicii de acordare credit bancar în valoare de maxim 
18.000.000 lei 

1. Dobânda propusă  
Formula de calcul a dobânzii, exprimată în procente pe an: 

ROBOR3M + X % 

unde: ROBOR3M este rata medie a dobânzilor interbancare pentru capitalurile plasate în lei la 
termen de 3 luni, exprimată în procente pe an. Informaţii referitoare la cotaţiile ROBOR se 
găsesc la adresa de internet www.bnr.ro. Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va 
rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit.  

Termenul X va fi exprimat ca număr raţional fix reprezentând procente pe an şi va rămâne 
neschimbat pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit: 

X % ………………………………………………………………….       ____% 

2.Costurile serviciilor bancare aferente creditului: 

                        Cost: 

Taxe şi comisioane iniţiale (care se percep la acordarea creditului bancar)  
 

Taxe şi comisioane anuale (care se percep pe parcursul derulării creditului 
bancar) 

 
 

Alte costuri şi comisioane percepute de către bancă.  

 
VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAŢI NUMAI COSTURILE PERCEPUTE DE CĂTRE OFERTANT, CARE CAD 
ÎN SARCINA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ! 

Acest formular are 1 (una) pagini şi reprezintă o ofertă fermă şi pe deplin angajantă. 

 
 
 
 
 

Data completării ____________________  Operator economic, 
      ____________________ 
      (semnătura autorizată) 

 
 

 



FORMULARUL 4 
 
 

 

OFERTANTUL 
............................ 
(denumirea/numele) 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
nr. ....... /........... 

 
 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către, 
Primăria Municipiului Dorohoi,  

 
 
 
 Ca urmare a anunţului publicitar nr ..............................., privind aplicarea procedurii 

pentru atribuirea contractului de lucrari/ produse/ servicii 

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

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi 

................................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă 

transmitem alăturat alaturat coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand urmatoarele: 

 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
Data completării ................................ 
 

Cu stimă, 
Ofertant, 

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

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

 


