SECŢIUNEA 4: FORMULARE
Documentele din prezenta secțiune vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată
pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat și se depun în
SEAP conform indicațiilor din Instrucțiunile către ofertanți. Instrumentul de garantare pentru
participare trebuie să fie depus în SEAP, conform Instrucțiunilor către ofertanți.
Formular nr. 1
EMITENT,
............................................

(denumirea)

INSTRUMENT DE GARANTARE
pentru participare cu ofertă la procedura
de atribuire a contractului de achiziţie publică
Către,

Ministerul Afacerilor Externe
Str. Modrogan, nr. 14, sector 1, Bucureşti

Cu privire la procedura de licitație deschisă organizată în vederea atribuirii
contractului de achiziţie publică având ca obiect serviciile de realizare a unei campanii de
comunicare pentru promovarea la nivel național a Sezonului România-Franța (Lot 1) /
servicii privind crearea conținutului, gestionarea și promovarea rețelelor de socializare
ale părții române din cadrul Sezonului România-Franța, precum și administrarea și
editarea versiunii române a site-ului Seconului România-Franța (Lot 2) (cod CPV:
79341000-6), noi ................................ (denumirea instituției de credit/societăţii de asigurare),
având sediul înregistrat la ................................................................... (adresa instituției de
credit/societăţii de asigurare), ne obligăm faţă de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), să plătim
suma de ........... (.............) Lei, în cazul existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile
următoare*:
a) ofertantul* ........................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de
valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ............................ (denumirea/numele)
nu constituie garanţia de bună execuţie;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ............................. (denumirea/numele) a
refuzat să semneze contractul de achizitie publică, în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanție este irevocabilă. Plata garanției se va executa necondiționat, la prima
cerere a MAE, pe baza declarației acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de __.__.__.
Parafată de Emitent __________

(semnătura autorizată)

în ziua ___ luna ___________ anul ________

*În cazul unei oferte comune, instrumentul de garantare va fi emis în numele asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor
asocierii.
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Formular nr. 2
EMITENT,
_________________

(denumirea)

INSTRUMENT DE GARANTARE
DE BUNĂ EXECUŢIE
Către,

Ministerul Afacerilor Externe
Str. Modrogan, nr. 14, sector 1, Bucureşti

Cu privire la contractul de achiziţie publică având ca obiect serviciile de realizare a unei
campanii de comunicare pentru promovarea la nivel național a Sezonului RomâniaFranța (Lot 1) / servicii privind crearea conținutului, gestionarea și promovarea
rețelelor de socializare ale părții române din cadrul Sezonului România-Franța,
precum și administrarea și editarea versiunii române a site-ului Seconului RomâniaFranța (Lot 2) (cod CPV: 79341000-6), încheiat între ______________________________,
în calitate de Prestator, şi Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în calitate de Achizitor, ne obligăm
irevocabil prin prezenta să plătim în favoarea Achizitorului, până la concurenţa sumei de
_______________(_______), reprezentând 5% din valoarea contractului respectiv, fără TVA,
orice sumă cerută de acesta în condițiile art. 41 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________.
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a
garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
emitentului, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezentul instrument de
garantare îşi pierde valabilitatea.

Parafată de emitent ___________________ în ziua ___ luna ___________ anul ________

(semnătura autorizată)
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Formular nr. 3

OFERTANT,
................................................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către,
Ministerul Afacerilor Externe
Str. Modrogan, nr. 14, sector 1, Bucureşti
1. Examinând Documentaţia de atribuire în cadrul procedurii de licitație deschisă organizată
de Ministerul Afacerilor Externe în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect
serviciile de realizare a unei campanii de comunicare pentru promovarea la nivel
național a Sezonului România-Franța (Lot 1) / servicii privind crearea conținutului,
gestionarea și promovarea rețelelor de socializare ale părții române din cadrul Sezonului
România-Franța, precum și administrarea și editarea versiunii române a site-ului
Seconului România-Franța (Lot 2) (cod CPV: 79341000-6), cod unic de identificare:
14751237201819SO, subsemnatul(a),................................., reprezentant legal/împuternicit al
ofertantului ...............…………………………………….. (denumirea/numele ofertantului), declar că ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată,
să prestăm toate serviciile care fac obiectul acestei proceduri de atribuire pentru suma de
................................................... Lei (suma în litere şi în cifre), plătibilă în conformitate cu
prevederile Documentaţiei de atribuire mai sus menţionată, la care se adaugă taxa pe valoarea
adăugată în valoare de ....................... Lei (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm toate
serviciile care fac obiectul acestei proceduri de atribuire în conformitate cu prevederile
Documentaţiei de atribuire şi a ofertei depuse cu respectarea perioadei de desfășurare a campaniei
prevăzută în Secțiunea 2 – Caietul de sarcini și a condițiilor, activităților și succesiunii acestora
conform Caietului de sarcini.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă până la data de ........... (ziua/ luna/anul)
şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de ambele părţi, această
ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un angajament valabil între noi.
5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, garanţia de bună execuţie va fi constituită în conformitate cu prevederile din
Documentaţia de atribuire.
Data completării: .../.../........
OFERTANT,
______________________
(semnătura autorizată)
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Formular nr.4
Operator economic
………………………
(denumirea/numele)
Centralizator al propunerii financiare – Lot 1
Nr.
crt.
1

Cantitate

Obiect achiziție
2
Spoturi publicitare difuzate
TV
Spoturi publicitare difuzate
la radio

1
2
3

Panotaj stradal

4

Canale de comunicare
alternative

Pret fara TVA

TVA

Valoare contract,
lei cu TVA

4

5

6 (4+5)

3

Valoare contract
Centralizator al propunerii financiare – Lot 2
SERVICIU
PRESTAT

Detalii

Cantitate

Administrarea
site-ului
și
integrarea
conținutului,
1. dezvoltarea
și
gestionarea
rețelelor de socializare, elaborarea
și transmiterea newsletter-ului
Afișări pentru platforma Google
Vizualizări pentru platforma Google
2.

Promovarea site-ului și a rețelelor
de socializare

Aprecieri
Facebook

pentru

platforma

Aprecieri
Instagram

pentru

platforma

TOTAL
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Preț
lei/u.m

TOTAL

Formularul nr. 5
PROPUNERE TEHNICĂ

DENUMIRE LOT (unde este cazul).......................................................................................

Denumire serviciu/produs..................................................................................................................

Caracteristici/cerințe tehnice
solicitate prin caietul de sarcini

Caracteristici/cerințe tehnice
ofertate prin oferta tehnica

Indicarea numărului de
pagină din oferta
tehnică unde se
regăsește
caracteristica/cerința

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

Data _____/_____/_____

......................................................................................................, (nume, prenume şi semnătură),

în calitate de ........................................................ reprezentant legal, autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele
...................................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Formular nr. 6
OFERTANT,
_______________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către,
Ministerul Afacerilor Externe
Str. Modrogan, nr. 14, sector 1, Bucureşti
Ca urmare a Anunţului de participare privind aplicarea procedurii de licitație deschisă pentru
atribuirea unui contract de publicitate media având ca obiect serviciile de realizare a unei
campanii de comunicare pentru promovarea la nivel național a Sezonului RomâniaFranța (Lot 1) / servicii privind crearea conținutului, gestionarea și promovarea
rețelelor de socializare ale părții române din cadrul Sezonului România-Franța, precum
și administrarea și editarea versiunii române a site-ului Seconului România-Franța (Lot
2) (cod CPV: 79341000-6), noi,____________________ (denumirea/numele ofertantului), am
transmis în SEAP, semnată cu semnătură electronică, oferta, conţinând:
a) propunerea tehnică;
b) propunerea financiară;
c) documentele care însoţesc oferta;
d) dovada constituirii garanţiei de participare*.
De asemenea, precizăm faptul că ne angajăm să menţinem valabilă oferta depusă de către
noi până la data de _______________(ziua/luna/anul) şi că ea va rămâne obligatorie pentru noi şi
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Avem speranţa că oferta noastră este conformă şi vă satisface cerinţele.
Data completării _______________.
Cu stimă,
OFERTANT,
________________________

(semnătura autorizată)

*Dovada constituirii garanției de participare se depune în SEAP până la data și ora-limită de
depunere a ofertelor prevăzute în anunțul de participare conform Instrucțiunilor către
ofertanți.
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Formular nr. 7
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind acceptarea condiţiilor contractuale

Subsemnatul(a)
_______________________________________,
reprezentant
legal/împuternicit al ___________________________________________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la „procedura de licitație deschisă” în vederea
atribuirii contractului având ca obiect serviciile de realizare a unei campanii de
comunicare pentru promovarea la nivel național a Sezonului România-Franța (Lot 1)
/ servicii privind crearea conținutului, gestionarea și promovarea rețelelor de
socializare ale părții române din cadrul Sezonului România-Franța, precum și
administrarea și editarea versiunii române a site-ului Seconului România-Franța (Lot
2) (cod CPV: 79341000-6), organizată de Ministerul Afacerilor Externe, declar pe propria
răspundere că sunt de acord cu toate clauzele contractuale prevăzute în Secţiunea 3: Proiectul
de contract și clauzele contractuale obligatorii din Documentaţia de atribuire.
Data completării _______________.

OFERTANT,

_______________________
(semnătura autorizată)

Notă: Această declaraţie va fi prezentată în situaţia în care ofertantul nu are
obiecţiuni/propuneri de modificare faţă de clauzele contractuale prevăzute în modelul de
contract prezentat în Secţiunea 3: Proiectul de contract și clauzele contractuale obligatorii din
Documentaţia de atribuire.
Ofertanţii au dreptul să transmită în cadrul ofertei obiecţiuni/propuneri de modificare faţă de
clauzele contractuale prevăzute mai sus, altele decât cele obligatorii. Acestea vor fi analizate de
Comisia de evaluare a ofertelor în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. b) din
Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.

Terţ susţinător financiar
..........................
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(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către,
Ministerul Afacerilor Externe
Str. Modrogan, nr. 14, sector 1, Bucureşti
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător
financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne
obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare
pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia
conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între
ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au
fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia
.......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de
.................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea
financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de
achiziţie publică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că
înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii
asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de
achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest
sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă
de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de
ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu
întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării
obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii
nr.98/2016 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în
mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară
acordată
..............................................................
(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completării,
(semnătură autorizată)
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Formular asociere– Model ACORD DE ASOCIERE
ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Prezentul acord de asociere are ca temei legal dispozițiile art.53 -54 din Legea nr.98/2016
privind achizițiile publice.
1.
Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului
/acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca
fiind câştigătoare.
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de
achiziţie publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării
procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului
( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea
constituită prin prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a)
expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b)
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din
acord;
c)
alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă
la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
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7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor
fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)
Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,__________________
ASOCIAT 2,___________________
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.
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