
 
 
 
 

3. FORMULARE 
 

 
 
 

Formularele sunt destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a 
documentelor care o însoțesc, și pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea și evaluarea, 
rapidă și corectă, a tuturor ofertelor depuse. 

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziție are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, 
completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
LISTA FORMULARELOR 

 

1 Declarație privind eligibilitatea FORMULAR 1 

2 Declarație privind falimentul, obligațiile de plată și etica profesională FORMULAR 2 

3 Certificat de participare la procedura cu ofertă independentă FORMULAR 3 

4 Declarație privind incompatibilitatea FORMULAR 4 

5 Fișa de informații generale FORMULAR 5 

6 
Angajament privind susținerea financiară a 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

FORMULAR 6 

7 Declarație privind lista principalelor livrări similare în ultimii 3 ani FORMULAR 7 

8 Formularul de ofertă Lot nr.1 FORMULAR 11.1 

9 Formularul de ofertă Lot nr.2 FORMULAR 11.2 

10 Centralizator de prețuri pentru produse Lot nr.1 FORMULAR 12.1 

11 Centralizator de prețuri pentru produse Lot nr.2 FORMULAR 12.2 

12 
Împuternicire –se prezintă la data deschiderii ofertelor de către 
reprezentantul operatorului economic sau se depune în plicul 
Documente care însoțesc oferta 

FORMULAR 13 

13 
Instrument de garantare pentru garanția de bună execuție a 
contractului de achiziție 

FORMULAR 14 

14 
Angajament privind modul de constituirea garanției de bună 
execuție a contractului de furnizare 

FORMULAR 14.1 

15 
Scrisoare de înaintare  - se depune în plicul Documente care însoțesc 
oferta 

FORMULAR 15 

16 Declarație privind calitatea de participant la procedura FORMULAR 16 

 

 

   
 
 
 
 



 
 
       

FORMULAR 1 
 
 
 
 
OFERTANT ………………....... 
Cu sediul în …………………...... 
Strada…………………. ……....Nr….… 
Telefon……   . ... …………Fax………............  
Cod înregistrare fiscală……………… 
Nr. Înreg. Reg. Comerțului…….…..... 
Nr……………..data ….......... 

 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător al ofertantului, declar pe propria 

răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals 

în acte publice, că în ultimii 5 ani NU am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe 

judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau 

spălare de bani. 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

Data completării: _________________ 
 
 
 

Operator economic, 
...................... 

(semnătură autorizată) 
 
 



 
 

FORMULAR    2 
OFERTANT ……………………….….      
Cu sediul în …………………………... 
Strada………………….. …….Nr….… 
Telefon………………Fax……………. 
Cod înregistrare fiscală……………… 
Nr. Înreg. Reg. Comerțului…….…..... 
Nr……………..data ……………......... 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind falimentul, obligațiile de plată și etica profesională 

 
 
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, 
la procedura de CERERE de OFERTA pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect achiziţie 

Lotul I Sistem de reglare automata a tensiunii de generator Lotul II RAV parte electronica si de 

conversie electro-hidraulica,pana la nivel sertar de distributie inclusiv  (cod CPV: 42961000-0 

Sistem de comanda si control – Lotul I), (cod CPV: 42112400-1 Echipamente pentru turbine – Lotul 

II),   la data de .................. (zi/luna/an), organizată de S.S.H. HIDROSERV S.A.  declar pe propria 
răspundere că : 

 - nu sunt în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul–sindic; 
                   - mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată; 
                     - în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligațiile contractuale și nu am produs grave prejudicii 
beneficiarilor; 

- nu am fost condamnat, în ultimii 2 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie 
profesională. 

- nu voi prezenta informații false și voi prezenta informațiile solicitate de către achizitor, în scopul 
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție. 

 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice 
documente doveditoare de la mine si de la terți. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 
Data completării: _________________ 

 
Operator economic, 

...................... 
(semnătură autorizată) 



 
 
OFERTANT ……………………….….                                     FORMULAR    3 
Cu sediul în …………………………... 
Strada………………….. …….Nr….… 
Telefon………………Fax……………. 
Cod înregistrare fiscală……………… 
Nr. Înreg. Reg. Comerțului…….…..... 
Nr……………..data ……………......... 
CONT ………………………………… 
   

CERTIFICAT 
de participare la procedura de achiziţie  cu ofertă independentă 

 
    I. Subsemnatul/Subsemnații, ........................., reprezentant/reprezentanți legali al/ai 
............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziție organizată de S.S.H. 
HIDROSERV S.A., în calitate de achizitor, având ca obiect “ Lotul I Sistem de reglare automata a 

tensiunii de generator Lotul II RAV parte electronica si de conversie electro-hidraulica,pana la 

nivel sertar de distributie,inclusiv  (cod CPV: 42961000-0 Sistem de comanda si control – Lotul I), 

(cod CPV: 42112400-1 Echipamente pentru turbine – Lotul II)”,  certific/certificăm prin prezenta că 
informațiile conținute sunt adevărate și complete din toate punctele de vedere. 
 
    II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele: 
   1. am citit și am înțeles conținutul prezentului certificat; 
   2. consimt/consimțim descalificarea noastră de la procedura de achiziție în condițiile în care cele 
declarate se dovedesc a fi neadevărate și/sau incomplete în orice privință; 
    3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta 
de participare, inclusiv în privința termenilor conținuți de ofertă; 
    4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înțelege oricare persoană fizică sau juridică, alta 
decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiași 
proceduri de achiziție  sau ar putea oferta, întrunind condițiile de participare; 
    5. oferta prezentată a fost concepută și formulată în mod independent față de oricare concurent, fără 
a exista consultări, comunicări, înțelegeri sau aranjamente cu aceștia; 
    6. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește 
preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenția de a oferta sau nu la respectiva 
procedură sau intenția de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu 
obiectul respectivei proceduri; 
    7. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește 
calitatea, cantitatea, specificații 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, anunțată de contractor. 
    III. Sub rezerva sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în 
prezentul certificat sunt adevărate și întrutotul conforme cu realitatea. 
 

Data completării: _________________ 
 
 

Operator economic, 
...................... 

(semnătură autorizată) 



 
 

Formular 4 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE  
 privind incompatibilitatea 

 
 Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător al 
candidatului/ofertantului în cadrul procedurii de achiziție având ca obiect Lotul I Sistem de reglare 

automata a tensiunii de generator Lotul II RAV parte electronica si de conversie electro-

hidraulica,pana la nivel sertar de distributie,inclusiv  (cod CPV: 42961000-0 Sistem de comanda si 

control – Lotul I), (cod CPV: 42112400-1 Echipamente pentru turbine – Lotul II), declar pe propria 
răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție și sub sancțiunile aplicabile faptei de 
fals în acte publice, că: 
  - nu am membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare care 
sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce dețin funcții de decizie în 
cadrul achizitorului;  
   -nu am acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție rudă sau afin până la gradul al patrulea 
inclusiv cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul achizitorului;  
               - persoane cu funcții de decizie din cadrul achizitorului nu dețin părți sociale, părți de interes, 
acțiuni din capitalul subscris în cadrul societății pe care o reprezint în calitate de ofertant / candidat / 
ofertant asociat/subcontractant/terț susținător; 
              - persoane cu funcții de decizie din cadrul achizitorului nu fac parte din consiliul de 
administrație/organul de conducere sau de supervizare în cadrul societății pe care o reprezint în calitate 
de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător; 
Persoanele cu funcție de decizie în cadrul achizitorului, în ceea ce privește organizarea, derularea și 
finalizarea procedurii de atribuire sunt cele prevăzute în fişa de date a achiziției având ca obiect Lotul I 
Sistem de reglare automata a tensiunii de generator Lotul II RAV parte electronica si de conversie 

electro-hidraulica,pana la nivel sertar de distributie,inclusiv  (cod CPV: 42961000-0 Sistem de 

comanda si control – Lotul I), (cod CPV: 42112400-1 Echipamente pentru turbine – Lotul II),  
secțiunea lll.2.1.a) pct.5. 

 

Data completării: _________________ 
 

Operator economic, 
...................... 

(semnătură autorizată) 
 

 
 
 
 



CANDIDATUL/OFERTANTUL                                           Formular 5 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

            5. Cont 
6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ________________________________________ 

  (numărul, data și locul de înmatriculare/înregistrare) 
7. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________________ 

      (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ____________________________ 

    (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
 

9. Principala piață a afacerilor: 
           10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
__________________________________________________________________________ 
              
          Cifra de afaceri anuală                    Cifra de afaceri anuală 
                 Anul                                     la 31 decembrie                             la 31 decembrie 
                                                                   (mii lei)                                       (echivalent euro) 

 1.  
_________________________________________________________________________________ 
 2.  
_________________________________________________________________________________ 
 3.  
_________________________________________________________________________________ 
 Media anuală: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Pentru echivalenţa lei/euro se va ține cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR/BCE. 
 

Data completării: _________________ 
 
 

Operator economic, 
...................... 

(semnătură autorizată) 
 
 
 



Terț susținător financiar                                                                                                                                
Formular 6 

.......................... 
(denumirea)                                                       
 

ANGAJAMENT 
privind susținerea financiară 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către, ................................................................................ 
(denumirea achizitorului și adresa completă) 

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect Furnizare de Lotul I Sistem de 

reglare automata a tensiunii de generator si  Lotul II RAV parte electronica si de conversie electro-

hidraulica,pana la nivel sertar de distributie,inclusiv  (cod CPV: 42961000-0 Sistem de comanda si 

control – Lotul I), (cod CPV: 42112400-1 Echipamente pentru turbine – Lotul II), noi 
.......................(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa 
terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția 
................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele 
financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de 
acesta/aceștia conform ofertei prezentate și contractului de achiziție ce urmează a fi încheiat între 
ofertant și achizitor. 

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care 
au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția 
..................................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) 
suma de .................................................................. (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), 
necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție. 

Noi, ............................................ (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că 
înțelegem să răspundem față de achizitor pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... 
(denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziție și pentru care ...... 
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susținerea financiară 
conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului 
de diviziune sau discuțiune.  

Noi, ..................... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să 
renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de achizitor, 
cât și față de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanți), care ar putea conduce la 
neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor 
asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să 
răspundem pentru prejudiciile cauzate achizitorului ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în 
angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm, care dă dreptul achizitorului de a solicita, în mod 
legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată 
.............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 
economici). 

 
Data completării,     Terț susținător, 

        (semnătură autorizată) 



Formular nr. 7 
 
OFERTANTUL/OPERATOR ECONOMIC       
       (denumirea/ numele) 
 
 

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 

Subsemnatul(a),.........................reprezentant împuternicit al …........ (denumirea operatorului economic) 
în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător al candidatului/ 
ofertantului în cadrul procedurii de achiziție având ca obiect”Furnizare de  Lotul I Sistem de reglare 

automata a tensiunii de generator Lotul II RAV parte electronica si de conversie electro-

hidraulica,pana la nivel sertar de distributie,inclusiv  (cod CPV: 42961000-0 Sistem de comanda si 

control – Lotul I), (cod CPV: 42112400-1 Echipamente pentru turbine – Lotul II)”, declar pe propria 
răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție şi sub sancțiunile aplicate faptei de fals 
în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

De asemenea declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg 

că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și 

documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 

declarație. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai S.S.H. HIDROSERV S.A.  cu privire la orice 

aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului 

Denumirea/numele 
beneficiarului/ 

clientului/adresa 

Calitatea / 
furnizorului*) 

Prețul total 
al 

contractului 

Procent 
executat % 

Perioada de 
derulare a 

contractului 

1       

2       

….       

 
*) se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:  contractant 
unic, contractant conducător (lider de asociație), contractant asociat, subcontractant 

 
 

Data completării…… 
 

Operator economic, 
................................. 

(semnătură autorizată) 
 

 
 

 



 
                                                                                                                                                   Formular 11.1 

OFERTANTUL/OPERATOR ECONOMIC           
       (denumirea/ numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către .................................................................................................... 
(denumirea achizitor și adresa completă) 

Domnilor, 
Examinând documentația de atribuire privind achiziția de ”Lotul I Sistem de reglare automata a 

tensiunii de generator” (cod CPV: 42961000-0 Sistem de comanda si control) – Lotul I, subsemnații, 
reprezentanți ai ofertantului _______________________(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, 
în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să 
furnizăm..............................., conform prezentului formular pentru suma de _____________________ 
(suma în litere şi în cifre)  RON  sau EURO fără TVA. 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizam produsele în 
conformitate cu toate specificaţiile tehnice din Caietul de Sarcini nr. R19278/09.09.2021. 
3. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) 
respectiv până la data de ................... și ea va rămâne obligatorie pentru noi ..............(ziua/luna/anul) și 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare): 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
5. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție aceasta ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui 
un contract angajant între noi. 
6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț. 

 
Data _____/_____/_____ 

...............................................................................,  
(nume, prenume și semnătură),  

 
 

L.S. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                                                   Formular 11.2 

OFERTANTUL/OPERATOR ECONOMIC           
       (denumirea/ numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către .................................................................................................... 
(denumirea achizitor și adresa completă) 

Domnilor, 
Examinând documentația de atribuire privind achiziția de Lotul II RAV parte electronica si de 

conversie electro-hidraulica,pana la nivel sertar de distributie,inclusiv   (cod CPV: 42112400-1 

Echipamente pentru turbine – Lotul II)”, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului 
_______________________(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm..............................., 
conform prezentului formular pentru suma de _____________________ (suma în litere şi în cifre)  RON  
sau EURO fără TVA. 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizam produsele în 
conformitate cu toate specificaţiile tehnice din Caietul de Sarcini nr. R19394/10.09.2021. 
3. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) 
respectiv până la data de ................... și ea va rămâne obligatorie pentru noi ..............(ziua/luna/anul) și 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare): 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
5. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție aceasta ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui 
un contract angajant între noi. 
6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț. 

 
Data _____/_____/_____ 

...............................................................................,  
(nume, prenume și semnătură),  

 
 

L.S. 
 

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



                                                                                                                                                                                                                               
 

      Formular 12.1 
OFERTANTUL/OPERATOR ECONOMIC           
            (denumirea/ numele) 

 
 
 
 
 

CENTRALIZATOR DE PREȚURI 
pentru produse 

LOTUL I - Sistem de reglare automata a tensiunii de generator 
                                                                               Anexă la ofertă      
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
produsului 

U.M. Cantit 

Prețul 
Unitar 

RON/Euro 
fără TVA 

Valoare 
totală 
(3x4) 

RON/EURO 
fără TVA 

Valoare 
TVA 

(ron/euro) 

Valoare  
totală cu 

TVA 
(ron/euro) 

0 1 2 3 4 6 7 8 
1 Sistem de reglare automata a tensiunii de 

generator RAT 
buc 1     

2 Piese de schimb (stoc minim pentru 
interventii) 

      

3 Parametrizare sistem automat de reglaj 
al tensiunii si asistenta tehnica la PIF 

      

4 Instruire personal       

TOTAL VALOARE  LOTUL I CONTRACT 

 DURATĂ DE LIVRARE (nr. ZILE)  
 TERMEN DE PLATĂ (nr. ZILE)  

 
Se va include in pretul total al contractului de achizitie si pretul  pentru Parametrizare sistem automat de 

reglaj al tensiunii si asistenta tehnica la PIF, precum si instruirea personalului. Piesele de schimb pentru 

stocul minim pentru interventii propuse de furnizor se vor detalia pe repere, numar de bucati, pret unitar, 

beneficiarul rezervandu-si dreptul de a achizitiona sau nu aceste piese. Instruirea personalului se va face 

la centrala de la Herculane, iar pretul va fi inclus in valoarea totala a contractului. 
 

* În situația în care oferta va fi prezentată în EURO, Euro va fi calculat la cursul BNR din ziua publicării pe site-ul SSH 
Hidroserv SA a anunțului de participare. Acest curs va rămâne ferm pe toată perioada desfășurării procedurii de achiziție 
și pe toată perioada de derulare a contractului de furnizare. 

 
Modul de prezentare al ofertei se va face cu respectarea condiţiilor din Fişa de Date din Documentaţia 
de atribuire. 
 

 
OFERTANT, 

         
…………………… 

(semnătură autorizată) 
L.S 

                         
      



 Formular 12.2 
OFERTANTUL/OPERATOR ECONOMIC           
            (denumirea/ numele) 
 

 
CENTRALIZATOR DE PREȚURI 

pentru produse 
LOTUL II - RAV parte electronica si de conversie electro-hidraulica,pana la nivel sertar de distributie,inclusiv 

                                                                               Anexă la ofertă      
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
produsului 

U.M. Cantit 

Prețul 
Unitar 

RON/Euro 
fără TVA 

Valoare 
totală 
(3x4) 

RON/EURO 
fără TVA 

Valoare 
TVA 

(ron/euro) 

Valoare  
totală cu 

TVA 
(ron/euro) 

0 1 2 3 4 6 7 8 

1 Regulator automat de viteza buc 1     

2 Panou operator Buc 1     

3 Traductor AD Buc 1     

4 Traductor turatie cu masurarea 
frecventei tensiunii generator 

Buc 1 
    

5 Traductor turatie digital (optic/de 
proximitate) 

Buc 1 
    

 Traductor putere activa Buc 1     

 Sincroset Buc 1     

 Electrodistribuitor inchidere-deschidere 
(SIGMA) cu semnalizare pozitie 

Buc 1 
    

 Servovalva/distribuitor proportional Buc 1     

 Amplificator hidraulic Buc 1     

 Filtru ulei 10 µ Buc 1     

 Filtru dublu de ulei 25 µ Buc 1     

 Distribuitor pentru comanda manuala Buc 1     

 Sertar de avarie Buc 1     

 Sertar(electroventil)de siguranta Buc 1     

 Dulap Buc 1     

 Sincroset Buc 1     

        

TOTAL VALOARE  LOTUL I CONTRACT 

 DURATĂ DE LIVRARE (nr. ZILE)  

 TERMEN DE PLATĂ (nr. ZILE)  

Se va include in pretul total al contractului de achizitie si pretul pentru asistenta tehnica la PIF, precum si instruirea 

personalului. Instruirea personalului se va face la centrala de la Herculane, iar pretul va fi inclus in valoarea totala a 

contractului. 
 
* În situația în care oferta va fi prezentată în EURO, Euro va fi calculat la cursul BNR din ziua publicării pe site-ul SSH 
Hidroserv SA a anunțului de participare. Acest curs va rămâne ferm pe toată perioada desfășurării procedurii de achiziție 
și pe toată perioada de derulare a contractului de furnizare. 

Modul de prezentare al ofertei se va face cu respectarea condiţiilor din Fişa de Date din Documentaţia de atribuire. 
 
 
 

OFERTANT, 
         

…………………… 
(semnătură autorizată) 

L.S 

  



FORMULAR 14 
 
 

BANCA/SOC.DE ASIGURĂRI 
Denumire………………………. 

 
 
 
 
 

INSTRUMENT DE GARANTARE 
 PENTRU GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE 

 
     Către   

     SSH HIDROSERV SA  
str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sect. 2, Bucuresti                  

 
 Cu privire la contractul de achiziție ____________________________________________, 
                                                                                          (denumirea contractului) 
încheiat între _______________, în calitate de contractant, și_______________, în calitate de achizitor, 
ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurența sumei de 
__________________ reprezentând ___________% din valoarea contractului respectiv, orice sumă 
cerută de acesta: 

a) condiționat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu 
contractul garantat;  
sau 

b) necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu 
privire la culpa persoanei garantate. 

Plata se va face în termenul menționat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea 
achizitorului sau a contractantului. 
Prezenta garanție este irevocabilă și este valabilă până la data de_________________________. 
În cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției 
sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obține 
acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea. 
 
Parafată de Bancă/Soc. asigurări ________________în ziua _______ luna______ anul__________ 
 
 
 
 

(semnătura autorizată) 
Numele și prenumele în clar a persoanei care semnează, ștampila 

  



                   
 
 

FORMULAR 14 .1 
OFERTANT……………………….…. 
Cu sediul în …………………………... 
Strada………………….. …….Nr….… 
Telefon………………Fax……………. 
Cod înregistrare fiscală……………… 
Nr. Înreg. Reg. Comerțului…….…..... 
Nr……………..data ……………......... 
 
 
 

 

Angajament privind modul de constituire 

a garanției de bună execuție a contractului de achiziție 

 
 

Nr. 
crt. 

Modul de constituire a garanției de bună execuție Varianta 
acceptată 

1. 

- prin instrument de garantare emis în condițiile legii, de o societate bancară 

sau de asigurări, prezentat în original de furnizor, acesta constituindu-se ca 

anexă la contract  

 

2. - prin ordin de plata imediat după semnarea contractului.  

 
 
 
 
Data: 
Nume, prenume, funcția 
 
 
 
 
 
 

OFERTANT, 
         

…………………… 
(semnătură autorizată) 

L.S 
 

 
 
 



 
 

 
 

FORMULAR 15 
 
 
 
OFERTANT …………..........……….                           Înregistrat la sediul SSH Hidroserv SA  
Cu sediul în ………………………….. 
Strada…………………...…….nr……              nr. ________data _________ ora______ 
Telefon………………Fax…………… 
Cod înregistrare fiscală………...…… 
Nr. Înreg. Reg. Comerțului……....…. 
Nr……………..data …………............ 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 C ă t r e  

SSH HIDROSERV SA  
str. Constantin Nacu, nr.3, et. 3-5, sect. 2, Bucuresti 
 

 Ca urmare a anunțului de participare publicat pe site www.hidroserv.ro sub nr._______ din, _____     
(ziua/luna/anul) ________, privind aplicarea procedurii de Cerere de oferte pentru atribuirea 
contractului ”Furnizare de  Lotul I Sistem de reglare automata a tensiunii de generator Lotul II RAV 

parte electronica si de conversie electro-hidraulica,pana la nivel sertar de distributie,inclusiv  (cod 

CPV: 42961000-0 Sistem de comanda si control – Lotul I), (cod CPV: 42112400-1 Echipamente pentru 

turbine – Lotul II)”, noi  (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 
 

1. Documentul ________________________________________ privind garanția pentru 
participare,  

(tipul, seria/numărul, emitentul) 
 
în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația de atribuire. 

2. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, cuprinzând un exemplar în original şi un exemplar în copie: 
  I) documente pentru calificare; 
 II) oferta tehnică; 
III) oferta financiară. 
Avem speranța ca oferta noastră este corespunzătoare și că satisface cerințele documentației de 

atribuire. 
 

Cu stimă, 
Data completării : __________________    OFERTANT,   
 
       ______________________________________ 
        Nume, prenume, funcția 

(semnătură autorizată) 
         L.S. 
 

http://www.hidroserv.ro/


 
 

Formular  16 
OFERTANT ……………………….….  
Cu sediul în …………………………... 
Strada………………….. …….Nr….… 
Telefon………………Fax……………. 
Cod înregistrare fiscală……………… 
Nr. Înreg. Reg. Comerțului…….…..... 
Nr……………..data ……………......... 
 

 
DECLARAŢIE  

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………… (denumirea operatorului economic), 
declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura de 
Cererea de oferte pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect ”Furnizare de  Lotul I Sistem 

de reglare automata a tensiunii de generator Lotul II RAV parte electronica si de conversie electro-

hidraulica,pana la nivel sertar de distributie,inclusiv  (cod CPV: 42961000-0 Sistem de comanda si 

control – Lotul I), (cod CPV: 42112400-1 Echipamente pentru turbine – Lotul II)”,la data 
………….…………… ( zi/lună/an), organizată de SSH HIDROSERV SA  particip și depun ofertă: 

□    în nume propriu; 
□    ca asociat în cadrul în cadrul asociației………………………. 
□    ca subcontractant al ………………………….; 
(Se bifează opțiunea corespunzătoare) 

1.   Subsemnatul declar că: 
□   nu sunt membru al niciunui grup sau rețele de operatori economici; 
□   sunt membru în grupul sau rețeaua a cărui listă cu date de recunoaștere o prezint în anexă. 

(Se bifează opțiunea corespunzătoare) 
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat achizitorul dacă vor interveni modificări în prezenta 

declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție sau, 
în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție. 

 
4. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că 

achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și 
documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declarație. 

 
5.    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informații reprezentaților autorizați ai SSRH HIDROSERV SA  cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
 

Operator economic, 

…………………………. 

            ( semnătură autorizată) 
 



 
 
 

OFERTANTUL/OPERATOR ECONOMIC                        Formular nr. 13 
       (denumirea/ numele) 
 
 
 

 
ÎMPUTERNICIRE 

 
 

Subscrisa .............................. , cu sediul în ......................................., înmatriculată la Registrul 

Comerțului sub nr. .................................., CIF, ......................, atribut fiscal ...................., reprezentată 

legal prin ..............................., în calitate de ......................................., împuternicim prin prezenta 

.............. pe..................................................., domiciliat în ...................................., identificat cu BI/CI 

seria ............nr....................., CNP.............................., eliberat de ....................................., la data de 

............................., având funcția de ................................................., să ne reprezinte la procedura 

nr......................................., organizată de S.S.H. Hidroserv S.A. 

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

1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătura cu participarea 

la prezenta procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe 

parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 

desfășurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură.  

 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei 

cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

 

Notă 

Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 

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

 
     Data completării: 
     ……………..............                       
 
 SC ...................................... 
 Reprezenta legal prin................................. 
 Funcția  ....................................... 
 Semnătura autorizată şi ştampila............... 

 


