
Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ 

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 

CONTRACT DE SERVICII 

DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITĂTII DE ELIMINARE PRIN 
' DEPOZITARE A DEŞEURILOR LA DEPOZITUL ECOLOGIC DE 

DEŞEURI MOFLENI-CRAIOV A 

SECTIUNEA3 , 

FORMULARE 



Formular 1 

Nr. ........ ... . . . ... I .... ..... ...... .... . [data] 

OFERTANT ................................. . 

Adresa: ......................................... . 

Telefon: ........ .............. . . ......... .... ... . 

Fax: .. .......... .. ..... ... ... .. ................. . . 

E-mail: ......................................... . 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ 

Str. Nicolae Titulescu, Nr.22, Corp B, Etaj I 

Ca unnare a Invitaţiei de participare nr .......... „ din data de .. „ ...... . .. , privind aplicarea 

procedurii pentru atribuirea Contractului de Delegare a Gestiunii Activităţii de Eliminare prin 
Depozitare a Deşeurilor la Depozitul Ecologic de Deşeuri Mojleni-Craiova, noi, 

............ .................. ...... ....... . .. (denumirea ofertantului), vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Împuternicire scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în 
procedura de atribuire a contractului; 

2. Coletul sigilat ş i marcat în mod vizibil, conţinând un exemplar original şi o copie în limba 
română, fiecare cuprinzând: 

- documente de calificare; 

- propunere tehnică; 

- propunere financiară. 

4. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în 
litere şi cifre), 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 valabil itate. 

Semnătură: 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze În numele ofertantului) 

L.S 

Înregistrată la sediul entităţii contractante .... . ... „ ...................... „ „ 



2. INFORMA ŢII DESPRE OFERTANT 
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Formular 2.1 

INFORMAŢII GENERALE DESPRE OFERTANT 

1. Numele I denumirea operatorului economic 

Asocieri de operatori economici: 

- ........... .. ............ ................. .... ....... (conducătorul asocierii) 

- ........................................ ........ ..... (asociat I) 

- .... .... . . . .. . „ ... . ........ ..... . „ . .. . . ... ... ...... (asociat 2) etc. 

2. Adresa înregistrată a operatorului economic I conducătorului asocierii 

Telefon .............................. Fax............................. E-mail. . .......................... . 

3. Tipul companiei (persoană fizică, parteneriat, corporafie, ele.} * 

4. Obiectul de activitate al operatorului economic (conform statutului propriu) * 

5. Naţionalitatea operatorului economic * 
6 Companiile străine trebuie să precizeze dacă şi-au stabilit birouri în România în conformitate 
cu reglementările aplicabile (cu titlu informativ). 

0Da 0Nu 

(*)se va completa pentru operatorul economic ofertant / fiecare membru al unei asocieri de operatori 
economici 

7 Persoană de contact pentru această ofertă: 

Nume 

Organizaţie 

Adresă 

Telefon 

Fax 

E-mail 

Semnătură: ................................ .... ...... „ ................•.. „ ................ . 

(persoana sau persoanele aulorizate să semneze În numele ofertantului) 

Data: .... ................ . 

L.S. 
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Operator economic 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT 

CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ASOCIA ŢI 

Formular 2.2 

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

(denumirea/ numele şi sediul/ adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 

aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înteleg că entitatea 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. 

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

juridice să furnizeze infonnaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .... ..... ............ ........... (denumirea şi adresa 
entită(ii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră . 

Semnătură: ........ ...... .... .. .. ............................ ....... .............. .......... . 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze in numele ofertantului) 

Data: .................... . 

L.S. 
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Ane.x:t'i la Formularul 2.2 

Denumirea 
Obiecte de activitate 

Activităţi pe care le va executa % din valoarea Acord asociat, cu specimen de 
Adresa sediului social relevante ale 

asociatului 
asociatului 

În cadrul contractului contractului semnătură şi ştampilă 

Asociat principal 

Persoana autorizată : 

·············································· 
Semnătură: 

·············································· 

Asociat 1 

Persoana autorizată: 

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

Semnătură: 

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

Asociat ...... 

Persoana autorizată: 

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

Semnătură: 

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

Data: .. ..... .. ...... .. ... . Semnătură : 

(persoana sau persoanele aulorizale să semneze În numele ofertanlu/ui) 

L.S. 
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Formular 2.3 

MODEL ACORD DE ASOCIERE 

CAPITOLUL I - PARTILE ACORDULUI 

Art. l Prezentul acord se încheie între : 

s.c .. „ ....... „„„„ .. „„ .. „„.„.„„„.„„.„„, cu sediul în .... „ .... „„ ... „ .... „ .. „„„„„,str. .. „.„ .. „„ ..... „„„ ....... „„„ 

nr„.„.„„.„„„„, telefon .„.„„.„„„.„.„ fax „.„.„„„„„„„„„., înmatriculata la Registrul Comerţului din 
„.„„„„„.„.„„.„.„„„„„„.„. sub nr.„„„„„„„„„„„„„, cod unic de înregistrare„.„„.„„„„„„ .... „.„„„„., cont 

„„„ .„„„. „ .. „ „ „. „ .„„ „„„. „„.deschis la„.„„. „ „„ „. „ .. „„ „. „ „„ .„„ .. „ .. „ „ „ .„ „ „„ „. reprezentata de 

„„ „„ „ „.„. „„ „ „ „„ „„ „„ „„„. „ „. „ „„având funcţia de„„„„. „ „. „ „ „„.„„ „ „ „ „ „„. „ . în calitate de asociat -

LIDER DE ASOCIERE 

şi 

S.C ... „„„.„.„„„.„.„.„„.„.„.„„„„.„., cu sediul în .„„ .. „„.„„.„.„.„„.„.„.,str. .„„ ........ „„ .. „ .. „ .. „.„ 

Nr„„.„„„„.„„„ telefon „„„„„.„„.„„. fax „.„„„.„.„.„.„„„„„.„,înmatriculata la Registrul Comerţului din 

„„„.„.„.„„.„.„„„„.„„„„„ sub nr„.„„„.„„.„„.„„.„., cod unic de înregistrare„.„„„„„„„„.„„ „„„„.„., cont 

. „. „„„„ „ ... „ „ ... „. „„. „. „ .. „ .„.deschis la .. „. „ „ .... „ „ ..... „„. „ „ ... „. „. „„ reprezentata de 

.„.„„„„ .. „.„„.„ ... „„.„.„ .. „„.„.„„ .. „„„.„„.având funcţia de.„„.„„.„„.„ .... „ ... „„„„„„.„ . în cal itate de 

ASOCIAT 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea execuţiei Contractului de 

Delegare a Gestiunii Activităţii de Eliminare prin Depozitare a Deşeurilor la Depozitul Ecologic 

de Deşeuri Mofleni-Craiova, conform Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către 

Entitatea Contractantă - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 

ECODOLJ. 

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 

Art. 3 . Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, 

respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere să fie„„.„„.„.„„.„„„„.„„„„„ „„„„„„„.„„„ .„„„ 

.„„„.„„„„„.„.„„„„„„.„„„., care va fi raspunzator, în nume propriu si în numele Asocierii, pentru 

îndeplinirea contractului. Contractul va fi semnat de către liderul de asociere 

......................................................................................................... , desemnat ca 

fiind reprezentantul autorizat să primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor 

membrilor asocierii şi este raspunzator în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea 

contractului. 
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Art. 5. Părţile vor răspunde colectiv şi solidar în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte îndeplinirea 

tuturor obligaţiilor şi responsabilităţilor decurgând din sau în legătură cu Contractul. 

Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit asupra următoarelor cote de participare în cadrul 

asocierii: 

Lider de asociere . . . ...... ........... .......... ..... ............. ..... . ......... .......... .... % (în cifre şi litere), 

Asociat I . . . ..... ....... ......... .... ...... ..... ... ..... .. .... ............ .......... . .... ........... % (în cifre şi litere) 

Asociat 2 . . . ........... ........ .. ...... ......... .... ...... ................. ......... . ...... ...... ... % (în cifre şi litere) 

Art. 7. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 

acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere. 

Art. 8. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să 

greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii ş i prin obţinerea 

consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Părţi , cât şi al Beneficiarului. 

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a 

serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între . . . ............. .......... .... .. .. (liderul de 

asociere) şi Beneficiar. 

Prezentul acord de asociere s-a înche iat astăzi . .... ......................... ..... .. în .... ....... exemplare. 

LIDER 

(semnătura autorizată) 

L.S 

ASOCIAT 1 

(semnătura autorizată) 

L.S. 

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze. 
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Operator economic 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT 

CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACT ANŢI 

Formular 2.4 

Subsemnatul... ..... „ ...... „„ .. „ reprezentant împuternicit al ............................................. . 

(denumirea/ numele şi sediul/ adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 

aplicate faptei de fa ls în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar că infonnaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înteleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor ş i documentelor care însoţesc oferta, orice infonnaţii suplimentare în scopul 

verificării datelor din prezenta declaraţi e. 

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

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................ (denumirea şi adresa 

entităf ii contractante) cu privire la orice aspect tehnic ş i financiar în legatură cu activitatea noastră . 

Semnătură : .......................... .. ...... .. ............................................. . 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

L.S 

Data: .................... . 
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Anexă la Formularul 2.4 

Obiecte de 
Denumirea 

Adresa sediului 
activitate 

0/ o din valoarea Nume si prenume Acord subcontractant, cu 
subcontractantul 

social 
relevante ale Activităţi subcontractate 

contractului Reprezentant legal specimen de semnătură şi 

ui subcontractantulu ştampilă 

i 

I Subcontractant 1 

Persoana autorizată: 

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

Semnătură : 

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

I Subcontractant „ .. „ 

Persoana autori zată: 

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

Semnătură: 

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

Data: ..... „.„ .. . ....... . Semnătură: 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze În numele ofertantului) 

L.S. 
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Formular 2.5 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACT ARE 

nr ......... ./ ........... . 

la contractul nr ..... ./ ..... ... încheiat între ş1 -------- ----------
(denumire entitate contractantă) (denumire contractant) 

pentru execuţia Contractului de Delegare a Gestiunii Activităţii de Eliminare prin Depozitare a 
Deşeurilor la Depozitul Ecologic de Deşeuri Mofleni-Craiova 

1. Părti contractante: 

Acest contract este încheiat între S.C. cu sediul în ------- -------------
(adresa ,te I .J ax), reprezentată prin (reprezentant autorizat), denumită în cele ce 
urmeaza contractant general 

ŞI 

S.C. _______ cu sediul în ____________ (adresa,tel.jax),, reprezentată pnn 

------------- (reprezentant autorizat)„ denumită în cele ce urmează subcontractant. 

2. Obiectul contractului: 

Art. I. Activităţile care fac obiectul prezentului contract sunt: 

Art.2. Valoarea activităţilor de la art. I de mai sus este conform ofertei prezentate de subcontractant. 

Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume: 

- lunar, în termen de ___ (zile) de la primirea de către contractantul general 
a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea activităţilor executate în perioada respectivă . 

- plata se va face în limita asigurării finanţării de către beneficiarul -------------

(denumire entitate contractantă) 

Art.4. Durata de execuţie a activităţilor este în conformitate cu contractul, eşalonată conform graficului 
anexă la contract. 

Art.5 Contractantul general va preda subcontractantului documentaţia completă verificată cu dispoziţiile 
legale. 

3. Alte dispozitii: 

Art.6. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a activităţilor şi neîncadrarea, din vina 
subcontractantului, în durata de execuţie angajată de contractantul general în faţa beneficiarului , 

10 



subcontractantul va plăti penalităţi de ___ % pe zi întârziere din valoarea activităţilor nerealizate la 

tennen. 

Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art.3., contractantul general va plăti penalităti de 

__ % pe zi întârziere la suma datorată. 

Art.7 Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii ş i responsabilităţi pe care 

contractantul le are faţă de beneficiar conform contractului---------------

(denumire contract) 

Art.8 Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile 

se vor soluţiona pe cale legală. 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

(semnătură autorizată contractant) (semnătură autorizată subcontractant) 

L.S 
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3. DOCUMENTE DE CALIFICARE 
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Formular 3.1 

Operator economic 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

pe propria răspundere 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
98/2016 

Subsemnatul ............................ „, reprezentant legal al ................................................. [se insereaza 

denumirea operatorului economic], în calitate de ofertant I ofertant asociat I subcontractant I tert 

susţinător al ofertantului [se selectează calitatea operatorului economic] la procedura de negociere fără 

publicare prealabilă a Contractului de Delegare a Gestiunii Activităţii de Eliminare prin Depozitare 
a Deşeurilor la Depozitul Ecologic de Deşeuri Mofleni-Craiova, la data de ....... .. ... .... (zi/luna/an) , 

organizată de Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ, declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fal s în 

acte publice, că, atât societatea ..................... ... .. [se insereaza denumirea operatorului economic] , 

cât ş i membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare al societăţii , 

nu se află in niciuna din situaţiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire, prevăzute la art. 164 

alin. (I) şi (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv nu au fost condamnaţi prin 

hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti , pentru comiterea uneia dintre u1mătoarele infracţiuni : 

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 

legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. l 0-13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile 

si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181 -185 

din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare 

ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile 

corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 
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e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si 
sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a 
finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului , prevazuta de 

art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile 

corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei 

penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii . 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 «Falsul in Declaratii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 
ani sau cu amendă». 

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

(denumirea operatorului economic) 

(nume, prenume persoană autorizată) 

(funcţie) 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
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Formular 3.2 

Operator economic 

(denumirea/ numele) 

DECLARAŢIE 

pe propria răspundere 

privind neîncadrarea în situaţiile ~revăzute la art. 165 alin. (1) şi (2) şi art. 167 
alin. (1) şi alin. (1 ) din Legea nr. 98/2016 

Subsemnatul . ... .... ... .... „ ..... ... .... . , reprezentant legal al ........ ..... ........................ .. .. .... .... [se insereaza 

denumirea operatorului economic], în calitate de ofertant I ofertant asociat I subcontractant I tert 

susţinător al ofertantului [se selectează calitatea operatorului economic] la procedura de negociere fără 

publicare prealabilă a Contractului de Delegare a Gestiunii Activităţii de Eliminare prin Depozitare 

a Deşeurilor la Depozitul Ecologic de Deşeuri Mofleni-Craiova, la data de ................ (zillunala11), 
organ izată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ, declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură ş i sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 

acte publice, că societatea . .... . . ........ .. . . .. . . . . . [se insereaza denumirea operatorului economic] nu se 

află in niciuna din s ituaţiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire, prevăzute la art. 165 alin. (I) 
ş i (2) şi art. 167 alin. (1) şi alin. ( 11

) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

Subsemnatul declar că informaţii le fumizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu ş i 
înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţie i penale privind falsu l în declaraţii. 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 «Falsul in Declaratii» din 
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului , făcută unei persoane dintre cele 
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îş i desfăşoară activitatea în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 
declaraţia făcuta serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 
ani sau cu amendă» . 

Data completări i ............... .... .. . 

(denumirea operatorului economic) 

(nume, prenume persoană autorizată) 

(funcţie) 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
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Operator economic 

(denumirea/numele) 
DECLARAŢIE 

privind neÎncadrarea În situaţiile prevăzute la art. 60 
din Legea nr. 98/2016 

Formular 3.3 

Subsemnatul , reprezentant legal al , (denumirea/numele 
şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de [ofertant] I [ofertant asociat] I [subcontractant] I 

[terţ susţinător] la procedura de negociere fără publicare prealabilă a Contractului de Delegare a 

Gestiunii Activităţii de Eliminare prin Depozitare a Deşeurilor la Depozitul Ecologic de Deşeuri 

Mofleni-Craiova, organizată de Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 

ECODOLJ, la data de ....................... , declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 

procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, următoarel e: 

(i) [ofertantul] I [ofertantul asociat] I [subcontractantul] I [terţul susţinător] (se alege cazul 

corespunzător şi se înscrie numele) nu are drept membri în cadrul 

consiliului de adm inistraţie/organului de conducere sau de supervizare ş i nu are acţionari ori asociaţi 

semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află 

în re l aţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie menţionate în anexa la prezentul formu lar; 

(ii) [ofertantul] I [ofertantul asociat] I [subcontractantul] I [terţul susţinător] (se alege cazul 

corejpunzător şi se Înscrie numele) nu se află în niciuna dintre situaţiile 

precizate de art. 60 alin. (I) lit. a), b), c), d), e) şif) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţ iile publice. 

Subsemnatu l declar că informaţi ile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confin11ări i 

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii » din 

Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 

unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

dec laraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu înch isoare de la 3 luni la 2 

ani sau cu amendă». 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului 
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Numele şi prenumele semnatarului 

Capacitate de semnătură 

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului 

Ţara de reşedinfa 

Adresa 

Adresa de corespondentă (dacă este diferită) 

Telefon I Fax 

Data 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 

În cazul asocierii, această declara( ie va fi prezentată de către fiecare membru În parte, iar în cazul în 
care ofertantul declară că intenfionează să subcontracteze o parte a contractului, va fi completată şi de 
către sub-contractantlsub-contractan/i şi va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului 
economic/( a/ fiecărui asociat/sub-contractant). 
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A11exa la Formular 3.3 

Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului 
mentionat sunt persoanele indicate în Sectiunea I - Instrucţiuni pentru ofertanţi . 
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4. FORMULARE PENTRU PROPUNEREA TEHNICĂ 
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Formular 4.1 (i) 

METODOLOGIE DE EXECUŢIE A SERVICIILOR 

A. Managementul si organizarea activitătii 

Oferta va trebui să conţină următoarele elemente: 

I Organigrama cuprinzand toate posturile de lucru necesare desfăşurării activităţii. 

2 Atribuţiile specifice aferente fiecarui post de lucru cuprins în organigramă. 

Dimensionarea organigrameni se va face in functie de experienta proprie a operatorului, in asa fel 
incat serviciul sa fie efectuat la un nivel optim, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

3. Organizarea activitătilor de dispecerat şi monitorizare. Se va descrie modul în care ofertantul va 
organiza activitătile de dispecerat şi monitorizare a activitătilor; se vor prezenta date referitoare la 
programele de calcul necesare sistemului informatic şi a bazei de date şi a întretinerii acesteia, precum 
si cu privire la sistemul GPS. 

B. Planul de organizare a activitătii 
În oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de organizare a activitatii detaliat şi coerent, 
care să prezinte cel puţin: 
· alocarea de resurse pentru activitatea de depozitare (vehicule, echipamente, unelte, personal); 
· organizarea calendaristică a activităţii pe parcursul contractului; 
. necesarul de echipamente pentru prestarea activităţii aferente contractului, 

C. Planul de investiţii 

În oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan/Program de investiţii care sa cuprindă o 
descriere tehnică cât mai detaliată a investiţiilor pe care le utilizeaza sau care unnează a fi executate, 
dupa caz, in desfasurarea contractului, calendarul realizarii investitiilor si fondurile alocate. 

Ofertantul va achizitiona pentru desfasurarea contractului un incarcator frontal , un buldozer si un 
compactor. 

Bunurile rezultate din investiţiile în sarcina Operatorului sunt bunuri de retur. Acestea rămân 
proprietatea Operatorului pe întreaga Durată a executării Contractulu şi revin de drept autoritatii 
contractante la finalul contractului , cu respectarea regimului juridic prevazut de Legea I 01/2006 
privind serviciul de salubrizare al localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ş i 
Legea 51 /2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

In oferta tehnica trebuie sa se prezinte de asemenea fisele tehnice sau orice alte documente privind 
vehiculele, echipamentele si utilajele din care sa reiasa cel putin: anul de fabricatie, anul punerii in 
functiune, nr. de ore de utilizare actualizat, precum si modul de calcul al amortizarii, etc. 

D. Controlul proceselor. Monitorizarea performantei 

Oferta tehnica trebuie sa prezinte parametrii de monitorizare propusi. 

Cerintele minimale obligatorii sunt reprezentate de: 
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cantitatea de Deşeuri acceptată, pe tip de deşeuri şi surse (UAT-uri, unde este cazul, operatorii 

de salubrizare , instalatia de unde provin); 

cantitatea de Deşeuri predată de operatori ecomomici (altii decat operatorii de salubrizare); 

cantitatea de Deşeuri primita la depozitare, pe categorii de deseuri, din instalatiile de tratare; 

cantitatea de Deseuri, pe categorii de deseuri, respinse la depozitare, inclusiv motivul 

respingerii; 

înregistrarea activităţii zilnice pentru toate transporturile de Deşeuri pnm1te la depozit, 

inclusiv gradul de acceptarea a Deşeurilor (numărul de transporturi acceptate I total transporturi sosite 

la depozit pe zi sau pe lună) ; 

volumul de levigat generat (zilnic); 

date de monitorizare a factorilor de mediu (anual) 

E. Auditul de conformitate 

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a desfasura periodic, un audit propriu privind 

conformitatea activitatilor desfasurate pe amplasament in raport cu toate cerintele legale aplicabile. 

Oferta tehnica trebuie sa precizeze perioada necesara pentru indeplinirea conditiilor in vederea 

realizarii auditului de conformitate (exprimata in numar de zile calendaristice de la Data inceperii 

activitatii). 

F. Autorizaţii/certificări 

F.1. Autorizaţii 

Sistemul de management operaţional va fi cuprins în Autorizatie (procedurile de sistem, procedurile 
operaţionale şi instrucţiunile de lucru). 
Ofertantul va preciza perioada (exprimată în zile calendaristice) necesară întocmirii procedurilor de 
sistem, procedurilor operaţionale şi a instrucţiunilor de lucru pentru amplasament. Perioada va fi 
calculată începând cu data semnării contractului. 

F.2. Certificări 
Oferta tehnica trebuie sa prezinte data previzionata pentru primul audit intern privind sistemele de 
management al calitatii si sistemul de management de mediu, pentru obiectiv. 

F.3. Licenţe 
Oferta tehnică trebuie să prezinte calendarul previzionat, conform legi i, privind obţinerea licenţei de la 
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice pentru 
activităţile prestate care necesită licenţiere. 

F.4. Proiectul de închidere şi monitorizare postinchidere 
Oferta tehnică trebuie să cuprindă proiectul de închidere şi monitorizare postînchidere al depozitului, 
respectiv al celulelor care fac obiectul contractului de delegare. 

Data: 

Semnătură: 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze În numele ofertantului) 
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Formular 4.1 (ii) 

LISTĂ 

cu investiţiile solicitate de autoritatea contractantă şi cele pe care ofertantul le considera 
necesare pentru indeplinirea contractului 

Data: 

Semnătură: 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze În numele ofertantului) 
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Formular 4.1 (iii) 

MĂSURI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 

Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri, precum şi subcontractanţii ) va oferi detalii 
privind modul în care intenţionează să aplice prevederile legislaţiei în vigoare privind sănătatea şi 

securitatea muncii, pe durata execuţiei contractului. 

Data: 

Semnătura: 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze În numele ofertantului) 
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Formular 4.2 

Ofertant 

(denumirea! numele) 

DECLARA ŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND CONDIŢIILE 
DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIA MUNCII 

Subsemnatul ... .. „ . . .... . . „ ........ ................ (nume şi prenume) , reprezentant împuternicit al 

.............. .... .... ................ (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să 

prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în confonnitate cu reguli le obligatorii 

referitoare la cond iţiile de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiil e 

referitoare la condiţi i l e de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor 

obligaţi i fiind incluse în preţu l contractului confonn propunerii financiare. 

Data: ................. ... . 

Se1nnătura : ............. ...... ....... ......... .. .... .... ... ... .. ....... ......... ...... ... ... . 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze fn numele ofertantului) 
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5. FORMULARE PENTRU PROPUNEREA FINANCIARĂ 
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Formular 5.1 

Ofertant (denumirea/ numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ 

Str. Nicolae Titulescu, Nr.22, Corp B, Etaj I 

I. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi a1 ofertantului 

.. „.„„„„.„„.„ .... .. „.„ (denumirea/ numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile ş i cerinţele cuprinse în documentaţia Contractului de Delegare a Gestiunii 
Activităţii de Eliminare prin Depozitare a Deşeurilor la Depozitul Ecologic de Deşeuri 
Mofleni-Craiova, să prestăm servicii în cadrul Contractului de Delegare a Gestiunii 
Activităţii de Eliminare prin Depozitare a Deşeurilor la Depozitul Ecologic de Deşeuri 
Mofleni-Craiova, pentru valoarea de ......... „lei la care se adauga ... „lei TV A. 

2. Tariful aferent prestarii serviciilor este: 

Tarif ofertat Unitate de 
Nr. crt. Denumire 

(fără TVA) măsură 

l Tarif pentru depozitarea deşeurilor municipale ·········· ······· lei/tonă 

3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în 

condiţi il e ş i la nivelul de performanţă prevăzute în Contractul semnat cu Autoritatea Contractantă. 

4. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de „„„„ zile, (durata În litere şi 
cifre), respectiv până la data de „„.„„„„„„. (ziua/ luna/ anul), ş i ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 

poate fi acceptată oricând îna inte de expirarea perioadei de valabilitate. 

5. Până la încheierea şi sem narea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 

dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabil ită câştigătoare, vor constitui un contract angajant 

între noi. 

6. Am înţe les şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabil ită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu preţul cel mai avantajos din punct de vedere 

economic sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 

Data „./„./„„.„ 

. „„.„„„„„„„.„ (semnătura), în calitate de „„„„„„„„„„„„, legal autorizat să semnez oferta pentru şi 

în numele „„„„„„„.„.„„.„„ (denumirea/ numele operatorului economic) 
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Anexa la Formularul 5.1 

Ofertantul va prezenta o Fişă de fundamentare a tarifului. 
La stabilirea tarifelui ofertat în propunerea sa financiară, Ofertantul va avea în vedere 
corelarea acestora cu activităf ile şi aspectele prezentate în propunerea tehnică. 

În Fişa de fundamentare a tarifului trebuie să se regăsească activită/ile prezentate în 
propunerea tehnică; în caz contrar, oferta va fi considerată neconformă. 

În Fişa de fundamentare a tarifului se va lua în calcul cantitatea medie anuală de deşeuri 
estimata pentru a fi depozitată de delegatar 138,191.42 tone/an, la care operatorul va 
adauga, dupa caz, o estimarea proprie cu privire la cantitatile de deseuri provenite de la 
terti, inclusiv cantitatile de deseuri reziduale provenite din deseuri stradale si parcuri si 
gradini care sunt depozitate direct (nu prin intermediul Stafiilor de Transfer) de catre 
operatorii de salubrizare altii decat cei cu care ADI are contract de delegare incheiat, 
respectiv Asocierea lridex. (Cantitate programata = 138,191.42 tone/an + 'cantitate 
depozitata terti ') 

La completarea Fişei de fundamentare a tarifului, Ofertantul va avea în vedere elementele de 
cost prezentate în modelul de Fişă ataşat, fără a se limita însă la acestea. Elementele de cost 
vor fi calculate pornind de la volumul activităJii anuale şi vor fi exprimate în lei/an, respectiv 
lei/UM. 

Odata cu Fisa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitatile specifice serviciului 
de salubrizare, operatorul va prezenta memoriu tehnico-economic justificativ. Atat fisa de 
fundamentare cat si memoriile tehnico-economice se vor prezenta si informat excel. 

Pentru fiecare element de cost din structura tarifului va fi prezentat în detaliu modul de calcul 
(ex. tip utilaj, consum orar, număr de ore de Junc/ionare, consum total; categorie de 
personal, salariu lunar, amortizari etc.). 

Autoritatea Contractanta va putea solicita orice detalieri ale costurilor atat din partea 
ofertantilor cat si din partea furnizorilor indicati de acestia atat in cursul eva/uarii ofertelor, 
cat si in cursul executarii contractului. 

ln fisa de fandamentare se va lua in calcul costul lei/tona pentru fondul de inchidere si 
monitorizare post inchidere luat in calcul la intocmirea ofertei va fi in cuantumul rezultat 
avand in vedere suma prevazuta in Proiectul tehnic de inchidere si monitorizare post 
inchidere intocmit pentru celulele 7 si urmatoarele, aprobat. 
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FISA DE FUNDAMENTARE 
pentru stabilirea tarifului de depozitare a deşeurilor municipale 

Nr. 
SPECIFICA ŢIE UM Programat anual 

crt. 

1 Cheltuieli materiale, din care: lei/an 

1.1 Carburanţi , aditivi şi lubrifianţi lei/an 

1.2 Cheltuieli cu utilităţile, din care lei/an 

1.2.1 Energie electrică tehnologică lei/an 

1.2.2 Energie electrică activităţi administrative lei/an 

1.2.3 Alimentarea cu apă şi canalizare ape uzate lei/an 

1.2.4 Alte utilităţi lei/an 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de 

lei/an 
transport, utilaje, instalaţii şi echipamente 

1.4. Materii prime şi materiale consumabile lei/an 

1.5 Echipament de lucru şi protecţia muncii lei/an 

1.6 Reparaţii şi întreţinere, din care lei/an 

1.6.1 Reparaţii şi întreţinere în regie lei/an 

1.6.2 Reparaţii şi întreţinere cu terţii lei/an 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor, 

lei/an 
instalaţiilor şi a mijloacelor de transport 

1.8 Redevenţă lei/an 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului lei/an 

1.1 O 
Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi , din 

lei/an 
care: 

1.10.1 Campanii de informare şi conştientizare lei/an 

1.10.2 
Închiriere de utilaje/autospeciale/mijloace de 

lei/an 
transport 

1.10.3 
Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditări/certificări şi 

lei/an 
autorizări 

1.10.4 Alte cheltuieli lei/an 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv amenzi, 

lei/an 
penalităţi , despăgubiri , donaţii şi sponsorizări 

2 Cheltuieli de natură salarială, din care: lei/an 
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Nr. 

crt. 
SPECIFICA ŢIE UM Programat anual 

2.1 Salarii lei/an 

2.2 Contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM) lei/an 

2 .3 Contribuţie la fondul pentru handicap lei/an 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor lei/an 

3 
Fond pentru închiderea şi monitorizarea post 

lei/an 
închidere a depozitului de deşeuri 

4 Cheltuieli cu garanţia financiară de mediu lei/an 

I Total cheltuieli de exploatare (1 +2+3+4) lei/an 

II Cheltuieli financiare lei/an 

III Cheltuieli totale (CT = I + II) lei/an 

IV Profit (CT x r%) lei/an 

V Cota de dezvoltare, dacă este cazul (CT X d%) lei/an 

VI Valoare totală a prestaţiei (III + IV + V) lei/an 

VII Cantitatea programată tone/an 

VIII Număr de locuitori pers 

IX Tarif (VI/VII) lei/tonă 

X Tarif utilizatori casnici (IX x VII)/(IX x 12) lei/pers/lună 

XI Densitatea medie a deşeurilor municipale (p) tone/mc 

Tarif utilizatori non casnici 
XII lei/mc 

(IX)x(XI) 
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6. AL TE FORMULARE 
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Formular 6 

ÎMPUTERNICIRE 

Oferta trebuie să fie înso/ită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care semnează oferta este 

autorizată să angajeze operatorul economic sau, după caz, asocierea de operatori economici, în 
procedura de atribuire a contractului de achizifie publică. O traducere autorizată În limba română va 

însof i orice Împuternicire redactată într-o altă limbă. 

În cazul unei asocieri, persoana care semnează oferta, autorizată să angajeze operatorul economic, 
trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de to/i reprezentanfii cu drept de 
semnătură ai membrilor asocierii. 

Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular. 

Observa/ie: Împuternicirea trebuie să con/ină următoarele informa/ii: 

o Numele persoanei autorizate 
o Pozif ia persoanei autorizate în cadrul operatorului economic 
o Semnătura persoanei autorizate 
o Semnătura mandatarului 
o Data 

Vă rugăm ataşaf i lista persoanelor autorizate. 

Semnătura: 

În calitate de: 

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele-------------- -
(denumire operator economic) 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 
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