
 

Formular nr. 1 

 
 

            

 

Operator economic 

________________ 

( denumirea/numele) 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către  

R.A. AEROPORTUL „STEFAN CEL MARE” 

Str. Aeroportului nr.1, oras Salcea, judetul Suceava, cod postal 727475 
 

 

 

 Ca urmare a anunţului dumneavoastră publicat pe pagina de internet www.aeroportsuceava.ro privind aplicarea 

procedurii interne pentru atribuirea contractului de servicii de paza 

____________________________________  noi ___________________________  vă transmitem alăturat,  

(denumirea contractului deachiziție sectorială)     (denumirea/numele ofertantului) 

oferta noastra tehnica si financiara precum si documentele de calificare. 

 

 

 

 

Persoana de contact (pentru această procedura) 

 

Nume 
 

Adresă 
 

Telefon 
 

Fax 
 

E-mail 
 

 

 

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

 

 

Data completării:________/_________/ _________. 

 

 

Cu stimă, 

 

       

  

Operator economic, 

 

         …………………… 

 

         (semnătură autorizată) 

 

 
 

 

http://www.aeroportsuceava.ro/


          

Formularul nr. 2 

 

 

EMITENTUL...........................………………… 

(denumirea) 

 

 

 

 

 

SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 

 

 

Catre R.A. AEROPORTUL „STEFAN CEL MARE” 

Str. Aeroportului nr.1, oras Salcea, judetul Suceava, cod postal 727475 

 

Cu privire la contractul de achizitie publica .......................…………………………………., (denumirea 

contractului), incheiat intre .................……………………….,in calitate de contractant, si 

......................………………..…..., in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea 

achizitorului, pana la concurenta sumei de .............……….…….reprezentand 10% din valoarea primei facturi 

lunare (1/12 din valoarea totala a contractului) pentru neîndeplirea obligatiilor ce revin contractantului, 

necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 

persoanei garantate. 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ................. 

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa 

modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului emitentului, se va obtine acordul 

nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. 

 

Prezenta garantie este irevocabila. 

 

 

Parafata de Emitent ...............……………………… in ziua ….....luna …......anul .…...….. 

(numele si prenumele persoanei         

autorizate, semnatura si stampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Formularul nr. 3 

Operator economic 

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

(denumirea) 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

Subsemnatul…………………………………….., reprezentant împuternicit al 

……………..........................................................……………………………………… (denumirea/numele şi 

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, că în situația în care oferta noastră va fi 

declarată câștigătoare vom constitui garanţia de bună execuţie în cuantum de 10% din valoarea primei facturi 

lunare (1/12 din valoarea totala a contractului)  prin ……………….…………….(se va preciza modul de 

constituire a garanţiei de bună execuţie). 

 

 

 

 

 

 

Data completării            Operator economic, 

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

             (semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
FORMULARUL 4 

OFERTANTUL  

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

 (denumire/nume)  

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE ANGAJAMENT 

Acceptarea condiţiilor din Caietul de sarcini şi a clauzelor contractuale 

 

 

Către,  
R.A. AEROPORTUL „STEFAN CEL MARE” 

Str. Aeroportului nr.1, oras Salcea, judetul Suceava, cod postal 727475 

 

 Subscrisa ……………..……………………………………, cu sediul în 

........…………………..……............, (denumire ofertant  )înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului sub numărul de ordine ………….…….….…., Cod Unic de Înregistrare 

…………….…….., prin reprezentanţii săi legali autorizaţi dl./dna.......…………………........, în 

calitate de ofertant la procedura interna pentru atribuirea contractului de ..…………………....... 

(denumirea contractului), organizată de 

....................................................................................................... (denumirea autorităţii contractante şi 

adresa completă): 

  

 prin prezenta mă angajez expres şi irevocabil ca, în cazul în care mi se va adjudeca contractul de 

..…………………........(denumirea contractului), să accept şi să-mi asum condiţiile propuse 

prin Caietul de sarcini; 

 de asemenea, declar că sunt de acord cu toate prevederile contractului de achiziție sectorială 

publicat în cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile 

menţionate în conţinutul acestora.  

 

Data: ____________________________________ 

 

__________________________, în calitate de ____________________,  

(Nume şi prenume)  

 

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _________________________________ 

 

   (denumire/ nume operator economic)                             

 

 

 

(nume şi prenume, semnatură şi ştampila) 

 
 

 

 

 

 



FORMULARUL 5 

     OFERTANTUL  

.............………….......  

 (denumirea/numele)  

 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ
 

 

 

Către, 

R.A. AEROPORTUL „STEFAN CEL MARE” 

Str. Aeroportului nr.1, oras Salcea, judetul Suceava, cod postal 727475 
 

 

 

1. Examinând prevederile Documentatiei de atribuire,Caietului de sarcini si a anuntului publicat pe pagina de internet 

www.aeroportsuceava.ro, subsemnaţii imputerniciti................................................................................................... , 

reprezentanţi ai ofertantului ...................................……………......................, ne oferim ca, in conformitate cu 

prevederile şi cerinţele cuprinse in documentaţia mai sus menționata,  să prestăm servicii 

…………….………………..………………..(denumirea achiziției),  la tariful de .......................lei/ora fara TVA 

(suma in cifre şi in litere, exprimată în lei), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată in valoare 

de..….……………………(suma in cifre şi in litere, exprimată în lei).  

 

Valoarea totala a contractului va fi de ......................................................lei fara TVA (suma in cifre şi in litere, 

exprimată în lei) reprezentand maxim 39.420 ore (4 posturi permanente de paza x 365 zile x 24 ore/zi si 1 post 

de paza mobil temporar x 365 xile x 12 ore/zi) x tariful de ................lei/ora (suma in cifre şi in litere, exprimată 

în lei),  la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată in valoare de..….………………lei (suma in cifre şi in litere, 

exprimată în lei). Preţul ofertat cuprinde toate cheltuielile care vor fi efectuate pentru realizarea obiectului 

contractului. 
 

2. Anexam la prezenta oferta fisa de calcul a tarifului ofertat in conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire. 

3.    Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm  

…………………………………......................................(denumirea achiziției), incepand cu data de 1 ianuarie 2018. 

 

4. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă în lei pe o durata de 60 de zile de la data depunerii ofertei, respectiv 

până la data de ______________ şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate.  

 

5. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de 

bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentatie si sa publicam aceasta oferta in catalogul electronic 

din SEAP. 

 

6. Precizăm că: (se bifează opţiunea 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. 

 

7. Până la încheierea şi semnarea contractului sectorial, această ofertă împreună cu comunicarea transmisă de 

dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 

8. Am înţeles şi consimţim, ca în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de 

bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 

 

9. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta ofertă pe care o puteţi primi. 

 

Data completării ........................... 

          OFERTANT 

                ………………………… 

 

       Nume persoană autorizată: .........................  

       Funcţia: …………. 



 

 

 
FORMULAR  6  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in situatiile ce reprezinta conflict de interese conform prevederilor Art. 72 din 

Legea nr. 99/2016 

 

Subsemnatul ........................................, reprezentant legal al ................................................. declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii de la achizitia directa şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte 

publice, că nu ne aflăm in situaţiile de conflict de interese prevazute la art. 71 si 72  din Legea 99/2016 privind 

achizitiile publice,  respectiv : 

 

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin 

părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau 

subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau 

de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este 

soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație 

/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți 

propuși; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre 

care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori 

indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi 

afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are 

drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are 

acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 

care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al 

furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire; 

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea 

contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații 

comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de 

achiziție implicat în procedura de atribuire. 

(2) În sensul dispozițiilor de la lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită 

drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi confer 

deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. Persoanele la care se va raporta 

ofertantul/subcontractantul/tertul sustinator , avand functii de decizie in cadrul autoritatii contractante precum si 

persoanele implicate in analiza si evaluarea ofertelor conform prevederilor Art. 63 din Legea nr. 98/2016 sunt: 

Director general - Ion Mariuta, Director general adjunct – Grosu-Romascu Marius, Contabil sef - Ruxandari 

Liliana, Consilier juridic - Dumbrava Radu-Ioan, Sef Serviciu Comercial – Cocuz Sandrino Cristian, Toader 

Alexandra – Inspector de specialitate, Raia Adriana – Inspector de specialitate, Daniel Dascalu – Sef serviciu 

tehnic, Todosi Tiberiu Constantin – Sef birou infrastructura, Stanciu Enache Ana-Loredana – inspector CFP, 

Robert Raducu Diaconescu – Sef birou securitate aeroportuara si informatii clasificate, Cretu Cristinel – 

Presedinte Consiliu de Administratie, Alexe Cristian, Aurel Serediuc, Matei Constantin Pintilie, - membri 

Consiliul de Administratie. 

  Subsemnatul 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 orice documente 

doveditoare de care dispunem. 

  Prezenta declaraţie este valabilă 60 de zile de la data completarii, până la data de..................... 

 

    Data completării ................................. 

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

 (Nume, prenume) 

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

 (Funcţie) 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 


