












- - ---- --

FORMULARUL I 
Operator economic 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in art. 164 din Legea 9812016 


Subsemnata reprezentant Imputemicit al In calitate de 
ofe rtant declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica ~i 
sub sanqi unile aplicabile faptei de fals In acte publice, ca nu ma atlu In situa~ia prevazuta la art . 164 
din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotanlre definitiva a unei instante 
judecatoresti, pentru comiterea un ia dintre urmiltoarele infractiuni: 

a) constitui rea ul1ui grup infraqional organizat. prevazllta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal. cu modificarile ~i completarile utterioare, sau de dispozitiile corespunziltoare ale 
legi sla~ie i penale a statului In care respectivul operator economic a fost condal11nat; 

b) infraqiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modifidirile ~i 

completarile ulterioare, ~i infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea. descoperirea ~i sanctionarea faptelor de corup!ie, Cll modifidirile 
~i com pletarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului In care 
re pe tivul operator economic a fost condamnat: 

c) infractiun i 1l11potriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. prevazute de art . 181 -185 din 
L g a nr. 78/2000. cu l110dificarile ~i completarile ulterioare. sau de dispozitiile corespunziitoare ale 
legi :,latie i penale a statului In care respectivul operator economic a fost condamnat; 

d) a te d terorism, prevazute de art. 32-35 ~ i art. 37-38 din Legea nr. 535 /2004 privind prevenirea 
~i combaterea terorismu lui. cu modificarile ~i cOl11pletari le ulterioare, sau de dispozitiile 
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului In care respectivul operator economic a fost condamnat; 

) palarea banilor, prevazuta de ali . 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea ~i sanctionarea 
spalarii banilor. precum ~i pentru instituirea unor mas uri de prevenire ~i combatere a finantarii 
t rori smului , republicata. cu moditidirile ul terioare. sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 
din Legea nr. 535/2004. cu modificarile ~i completarile ulterioare. sau de dispozitiile corespunzatoare 
ale legislatiei penale a statului In care respectivul operator economic a fost condamnat; 

f) trafi cul ~i exploatarea persoanelor vulnerabile. prevazlIte de ali. 209-217 din Legea nr. 286/2009. 
cu modificarile ~i completarile ulterioare. sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a 
statu lui 'in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) frauda, In sensul al1icolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
Subsemnatul declar di informatiile furnizate sunt complete ~ i corecte in fiecare detaliu ~i Inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptu l de a solicita, In scopul verificarii ~i contirmarii declaratiilor, orice 
doc umente doveditoare de care dispun. 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete ~ i corecte In fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptll l d a solicita. In scopul verificarii ~i confirmarii declaratiilor, arice 
do um nte doveditoare de care dispun. 
Inte leg ca In cazul In care aceasta declaratie nl! este conforma cu realitatea sunt pasibil de tncalcarea 
pr vederilor legis la{iei penale privind falsulln declaratii. 

Data completarii ______ 

Operator econom ic 
(nume ofeli ant) 

______ _ _ (Administrator/lmputernicit) 













FORMULAR 7 


Operator economic 

FORMULAR DE OFERT A 
CUre: Primaria Com unei Cristian 

I. E ami nand documentatia de atribui re, subsemnatii, reprezentanti ne 
oferi m ca, In conformitate eu prevederile si cerintele cuprinse In documenta~ia mai sus mentionata, 
sa executam contractul ORGAN LZARE EVENIMENT "ZILELE COMUNEI CRISTIAN 2019" 
P ntru sima de lei ( inlitere si cifre) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata 
TVA In valoare de lei (in litere si cifre ) 
2. e angajam ca, tn cazul In care oferta noastra este stabilita ca~tigatoare, sa tneepem executia 
serviciilor cat mai eurand posibil si sa termi nam serviciile in conformitate ell contractu I de achizitie 
pub lica. 

3.Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru 0 durata de _ _ zile (perioada in litere si 
In cifre) respectiv pana la data de (in litere si cifre) si ea va ramane obligatorie pentru noi 
si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4.pana la Incheierea si semnarea contraerullii de aehizitie pub lica aceasta oferta, imprellna cu 
comlln icarea transmisa de dllmneavoastra. prin care oferta noastra este stabilita d~tigatoare, vor 
can titll i un contract angajant Intre noi. 

5.Am ln ~ I s si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind ca~tigatoare, sa 
on ti uim garantia de buna exeelltie In confonnitate Cll prevederile din documentatia de atribuire. 

6. Pr cizam ea : 

=:; d punem oferta alternativa. ale carei detal ii sunt prezentate tn tr-lln formular de oferta separat, 

marcat In mod clar "alternativa"; 

X nu depunem oferta alternativa. 


6.1 ntelegem ca nu sunteti obligati sa aeeeptati oferta eu eel mai scazut pret sau orice alta oferta pe 

care a puteri pr~mi. 


Data completarii _____ 

_ _______ In calitate de administrator legal autorizat sa semnez ofelia pentru si In nllmele 

Operator economic 

________(nume ofenant) 

________( dministrator/Impliternicit) 























