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APROBAT, 
        Director General 

Balan Lucian Daniel 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului şi constituie 
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică. 
 

In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi 
luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ 
superior cerintelor minimale prevăzute în prezentul caiet de sarcini. Ofertarea de servicii cu 
caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini sau care nu satisfac cerintele 
caietului de sarcini  va fi declarata oferta neconformă si va fi respinsa. 
 
I GENERALITATI  

1.  Informatii despre achizitor 
 

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA este o societate cu capital majoritar de stat cu 
sediul in Tulcea , str. Prelungirea Taberei nr. 7 , cod fiscal R 10644513  

  Structura parcului auto al societatii se prezinta astfel : 
 pentru transport urban 23 =  unitati transport ; 
 pentru transport judetean si interjudetean = 4 unitati transport . 

STP Tulcea isi desfasoara activitatea in municipiul Tulcea, avand ca obiect de activitate de 
baza transportul public urban de persoane cu autobuzele din dotare. Activitatea societatii se desfasoara 
in municipiul Tulcea ,  efectuand transporturi urbane pe un numar de 12 trasee care fac legatura intre 
zonele industriale si agroalimentare si cele rezidentiale ale orasului. 

 
  Componenta parcului : 

 DAF SB 250 LPG – 6 autobuze – transport urban 
 BMC Probus 215 SCB - 10 autobuze - transport urban 
 ISUZU – 8 autobuze - 6 transport urban + 2 transport interurban 
 GRIVBUZ - 1 autobuze – transport urban 

          Microbuz IVECO - 1 autobuz - transport interurban 
 Autocar DAF VDL 
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2.  Definitii 
 

 Agent de munca temporara – societatea comerciala constituita potrivit legii,   avand   ca   
obiect   de   activitate   prevazut   in   actul   constitutiv “Activitate de contractare, pe baze 
temporare, a personalului”, conform codului CAEN 

 Salariatul/angajatul temporar – este persoana incadrata la un agent de munca temporara 
in scopul efectuarii unei misiuni de munca temporara in folosul si la solicitarea unui 
utilizator; 

 Utilizatorul – este societatea careia agentul de munca temporara ii pune la dispozitie 
unul sau mai multi angajati t emporari pentru indeplinirea unor misiuni cu carater 
temporar. 

 

II..  OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Obiectul Contractului consta in punerea la dispozitia SC Transport Public SA Tulcea de catre o 
societate autorizata legal in acest sens.,  a unui numar de 45 conducatori autobuz  pentru a lucra sub 
conducerea si in beneficiul acesteia  pentru realizarea misiunii de conducere autobuze urbane  dupa un 
program stabilit.  

 
COD CPV : 79620000-6 - Servicii de asigurare de personal inclusiv personal angajat temporar 

 
 
Nr.crt. 

 
Functia 

 
Cod COR 

 
Cantitate 

 
Descriere 

 
1. 

 
Sofer autobuz 

(M) 

 
832301 

 
45 

 
Conducatorii de autobuze, troleibuze si tramvaie 
asigura buna functionare a autobuzului, 
troleibuzului sau tramvaiului inainte de plecarea 
in cursa si in timpul mersului; transporta 
persoane sau bunuri in interiorul localitatilor sau 
intre localitati si respecta regulile de circulatie, 
in timpul deplasarii. 

 
 III. CANTITATEA / DOMENIUL CONTRACTULUI :  interval intre 918.000 lei – 
1.530.000 lei fara TVA. 

S-a tinut cont de urmatorii factori :   
      - Acoperirea necesarului de unitati de trasnport pentru min 12 trasee din municipiul Tulcea:     
          -  numar estimativ de ore lucrate = 8500 / luna 
   - Respectarea prevederilor Codului Muncii privind acordarea de zile libere pentru munca in 
zilele de sambata si duminica cat si sarbatori legale  SC Transport Public estimeaza :  
         - numar estimativ de soferi pusi la dispozitie /luna = 45 pers.  
          Posibile suplimentari ale cantitatilor  : DA 
1. posibilitatea de suplimentare a orelor lucrate  cu inca100-200 ore /luna in cazul solicitarilor 
primite de  SC  Transport Public SA Tulcea pentru efectuarea de curse speciale cu caracter 
neregulat.    
2. posibilitatea de prelungire a contractului  in functie de necesitati si de buget, cu pana la                
4 luni. 
Valoarea estimata minima a prezentei proceduri si in functie de care se vor evalua ofertele este 
de 918.000 lei. 
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IV. DURATA CONTRACTULUI : incepand cu data semnarii lui si pana la 31.12.2014  
respectiv 6 luni  cu posibilitatea suplimentarii in functie de necesitati si buget cu pana la 4 luni.  
 
CONDITII MINIME DE CALIFICARE A OFERTANTILOR. 
 

V. SITUATIA  PERSONALA A OFERTANTILOR : 
 
1.decl privind eligibilitatea- Formular 1 
b. În cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de 
catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei. 
 
2.decl.aratie  privind neincadrarea in prev art181 din OUG34/2006 –Formular 2 
3.. Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independenta - Formular 3 
 
 
3. declaratie  privind neincadrarea in prev. art 69^1 din OUG 34/2006 –Formular 4 
Persoane cu functie de decizie in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri : 
Director General: Balan Lucian Daniel, Director economic : Mirea Gabriela,  Director tehnic Craciun –
Fadei Radu  , sef exploatare Macavei Diana, jr. Duzinschi Victor, sef serv marketing Dendrino Gabriela 
4. certificat de atestare fiscala a obligatiilor catre bugetul de stat emis de organele de administrare 
fiscala din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este 
prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor depune in original sau copie semnata si 
stampilata cu mentiune „conform cu originalul”, pentru punctele de lucru implicate in derularea 
contractului; 
Ofertantii care depun certificate cu debite inregistrate la bugetele stat vor fi descalificati. 
Nota : 
In situatia in care din documentele prezentate reiese ca ofertantul sau oricare dintre asociati, daca este 
cazul, se afla in una din situatiile prevazute la art.180, art. 181, art. 69^ 1 din OUG nr.34/2006, cu 
completarile si modificarile ulterioare acesta va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de 
achizitie publica ce face obiectul prezentei proceduri. 
 
VI. CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE : 
 
1.certificat constator emis de ORC de pe raza judetului unde isi are sediul ofertantul ,care sa contina ca 
obiect de activitate autorizat codul CAEN aferent contractului cat si alte informatii relevante si reale la 
data limita de depunere a ofertelor (original/copie cu mentiunea conform cu originalul ). 
2. autorizatie emisa de Inspectoratul Teritorial de munca prin care sa ateste ca societatea 
este abilitata legal ca Agent Temporar de munca, valabila la data limita de depunere a 
ofertelor.   
 
VII.CAPACITATEA ECONOMICA SI FINANCIARA : 
3. Fisa de informatii generale Formular 5 insotita de ultimul bilant contabil inregistrat la 
ANAF.  
 
VIII.CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA : 
4..- experienta similara Formular 6 . Ofertantii vor face dovada ca au prestat servicii similare 
prin cel putin 1 contract. Dovada se va face prin prezentarea de   certificate/documente/contracte 
/copii de pe parti relevante ale contractelor /recomandare/proces verbal receptie emise sau contrasemnate 
de o autoritate contractanta sau de clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, 
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din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari /confirmari din 
partea acestuia , demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului 
economic 
5.- Declaratie privind efectivul mediu angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani privind 
personalul disponibil pentru ducerea la indeplinire a contractului si specializarea acestora. - Formular 7- 
se va mentiona persoana responsabila de indeplinirea contractului. 
 

Ofertantul va face dovada ca are la depunerea ofertei un numar de cel putin 45 persoane angajate 
temporar  sau in curs de angajare care pot fi puse la dispozitie, cu respectarea conditiilor de mai jos. 
Dovada se va face cu prezentarea listei de angajati insotita de extrase Revisal, sau cu lista de persoane 
recrutate in vederea angajarii. 
         Deoarece SC Transport Public SA Tulcea are responsabilitati privind siguranta circulatiei , 
persoanele  angajate si puse la dispozitie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minimale:  

                -permis conducere conform categoriei.  
                -atestat profesional conducator transport persoane.  

                   -controalele  medicale si psihologice periodice valabile si efectuate la clinici 
avizate de Ministerul Transporturilor conform Ordinului nr. 447 din 24 martie 2003 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu 
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa 
comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei, cu modificarile si completarile ulterioare.   
                   -rezidenta in judetul Tulcea, de preferat in municipiul Tulcea, pe o perioada de 
cel putin 1 an. 
                  - constituie un avantaj experienta. 
Lista cu persoanele susceptibile  pentru punerea la dispozitie va fi verificata si aprobata de 
SC Transport Public SA Tulcea.  

                 - lista cu persoanele propuse va fi verificata si acceptata de Utilizator inaintea 
semnarii contractului.     

IX. CLAUZE CONTRACTUALE MINIMALE ; 

      Obigatiile operatorului economic prestator de servicii: 
 

1.  Sa depuna toate diligentele necesare pentru a identifica si pune la dispozitia achizitorului Salaritii 
Temporari solicitati de catre acesta dupa ce Utilizatorul a fost de acord in prealabil cu persoanele 
propuse  , pentru indeplinirea/executarea in bune conditii a Misiunii, conform solicitarii initiale si 
prevederilor legale. 

2.  Sa comunice  Utilizatorului  toate  datele  gi  elementele  referitoare  la  Salariatii Temporari, solicitate 
de acesta, cu respectarea prevederilor referitoare la protectia datelor cu caracter persoanal, atat de catre 
operatorul economic, cat si de catre Utilizator.(inclusiv telefoane-date contact etc. ) 

3. Sa retina si sa plateasca toate impozitele datorate de salariatul temporar catre bugetele statului si sa 
achite pentru acesta toate contributiile datorate, in conditiile legii. 
 

     3.   Sa retraga de la executarea misiunii de munca , la cererea motivata a utilizatorului salariatii 
temporari care nu corespund profesional sau savarsesc abateri disciplinare grave sau repetate. 

 
4. Sa il despagubeasca pe Utilizator in cazul in care salariatul temporar pus la dispozitia acestuia produce 
Utilizatorului o paguba patrimoniala , exclusiv din culpa salariatului; 
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5. sa aduca la cunostinta salariatilor temporari regulamentul intern al utilizatorului precum si alte ordine si        
dispozitii ale acestuia in legatura cu executarea misiunii. 

 

 
6. la sesizarea Utilizatorului privind savarsirea unei abateri disciplinare de catre salariatul temporar, sa 
indeplineasca procedurile disciplinare legale si sa comunice utilizatorului rezultatele acestora si masurile 
dispuse. 
7. sa intreprinda toate masurile si procedurile prevazute de legislatia privind sanatatea si securitatea in 
munca , ori de cate ori Utilizatorul il informeaza si il notifica despre orice eveniment/accident de munca 
sau imbolnavirile profesionala al carei autor sau victima a fost salariatul temporar. 
8. sa dispuna de salariati temporari apti sa-i inlocuiasca imediat pe cei care din diferite motive justificate 
nu-si pot exercita misiunea de munca temporara programata.     

 

 
    8. Sa solicite de la Achizitor toate informtiile si documentatia necesara cu privire la pontajul lunar al 

orelor lucrate de Salariatul Temporar, precum si alte informatii in baza carora sa poata calcula salariul 
si celelalte drepturi patrimoniale cuvenite Salariatului Temporar, pe durata Misiunii; 
 
 

   9. Sa suporte  toate cheltuielile efectuate de  Salariatul Temporar pentru indeplinirea sarcinilor si 
responsabilitatilor de serviciu (deplasari, cazare, masa ) in beneficiul si interesul Utilizatorului  sub 
conditia prezentarii de catre acesta a documentelor justificative si conform decontarilor legale.  
 

X. MODALITATI DE PLATA : 
     - in baza pontajelor intocmite de Utilizator pentru Salariatii Temporari si transmise Agentului pentru  
perioadele 1-15 si 16-30/31 ale lunii si a  facturi emise de Agentul de MuncaTemporara  
   -  facturile se vor emite  pe datele 2 si 17 ale fiecarei luni. 
   - platile se vor  face de catre Utilizator cel tarziu pana la data de 25 ale lunii. 

 
XI. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 
Ofertantii vor completa formularul 10A de oferta financiara care va cuprinde pretul pe ora de prestare a 
Salariatului temporar cat si pretul total. Preturile se vor exprima in lei fara TVA. 
 
      Pretul pe ora de prestare va fi calculat astfel incat sa includa toate cheltuielile ofertantului  cu 
salariatii temporari respectiv  (cheltuieli cu salariul , sporuri, concedii, zile libere, zile sarbatori legale, ore 
suplimentare etc ) , cheltuielile de recrutare, si in general toate cheltuielile pe care acesta considera ca le va 
face pentru ducerea la indeplinire a contractului   

 
   Pretul total al ofertei va fi calculat astfel :    8500 ore/luna X 6 luni X pret /ora lei fara TVA  
      

XII. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE .       
-Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica astfel incat sa corespunda in totalitate cerintelor din caietul de 
sarcini sarcini.. 
Oferta tehnica va cuprinde :  
-memoriu tehnic in care se va prezenta modul de indeplinire al cerintelor autoritatii contractante din caietul 
de sarcini.  
 
XIII. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 
-documentele de calificare se vor introduce intr-un plic marcat cu mentiunea Documente de calificare. 
-oferta tehnica va fi prezentata in plic sigilat si marcat cu mentiunea "Oferta tehnica " 
-oferta financiara va fi prezentata in  plic sigilat si marcate cu " oferta financiara "  
Toate plicurile vor fi într-un plic exterior închis corespunzator si netransparent, pe care se va inscrie: 
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-denumirea si adresa autoritatii contractante  
OFERTA PENTRU ACHIZITIE: „Servicii de asigurare  de personal , inclusiv personal angajat 
temporar “ 
 al S.C.TRANSPORT PUBLIC  SA TULCEA cat si mentiunea :„A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 
DATA DE : 04.07.2014  ora 11. .00 . 
Documentele ofertei se vor prezenta îndosariate, numerotate, semnate si cu opis. 
Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei: Modificarea sau retragerea ofertei este posibila pâna la ora 
limita de depunere a ofertelor. 
Ofertele depuse la o alta adresa sau dupa data si ora limita de depunere a ofertelor, vor fi declarate 
întârziate si se vor restitui nedeschise. 

 
 
 
     Intocmit, 
  Serv marketing 
  Jr. Dendrino Gabriela 
 
 
 
 

Sectiunea II 
  Formulare 

Formularul 1 
Operator economic 
  ____________________ 
 (denumirea/numele) 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 Subsemnatul,reprezentant împuternicit al ____________________________,  

  (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in calitate de ofertant,/ 

asociat/subcontractant/ tert sustinator al candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in 

nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 180 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor 

de concesiune de servicii, aprobata cu modificările şi completările prin Legea nr. 337/2006, respectiv in 

ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la 

activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/sau spălare de bani.  

Subsemnatul declar ca 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 dispun.  

    Data completării                                Operator economic 

................................                      …………………………… 

         (semnătura autorizată) 
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Formularul 2 
 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181  
din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 

        Subsemnatul(a) ............................................................ (denumirea, numele operatorului 
economic), in calitate de ofertant/candidat/,ofertant asociat/subcontractant/ tert sustinator al 
candidatului/ofertantului)   la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de 
achizitie publica avand ca obiect ........................................ (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii 
si codul CPV), la data de …………................ (zi/luna/an), organizata de S.C.SERVICII PUBLICE SA 
TULCEA declar pe propria raspundere ca răspundere  ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la 
art. 181  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, respectiv: 

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic 
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 

către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................; 

c1) în ultimii 2 ani, mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale, fapt ce nu a creat  
prejudicii beneficiarilor acestuia  

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională. 

e) nu prezint informatii false si am prezentat toate informatiile solicitate de autoritatea contractanta 
in scopul demonstrarii  indeplinirii criteriilor de calificare si selectie 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
  
                                                   Operator economic, 
                                            ........................................... 
                                            (semnatura autorizata) 
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Formular 3 

CERTIFICAT 
de participare la licitatie cu oferta independenta 

Subsemnatul/Subsemnatii,................................................., reprezentant/reprezentanti legali 

al/ai................................................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie 

publica organizata de ................................................., in calitate de autoritate contractanta, cu 

nr......................................din data de ..............................................., certific/certificam prin prezenta ca 

informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere. 

Certific/Certificam prin prezenta, in numele....................................., urmatoarele: 

Am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 

 Consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in 
care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si /sau incomplete in orice privinta; 
 Fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta 
de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta; 
 In sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta 
decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi 
proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare; 
 Oferta prezentata a fost conceputa si formulata  in mod independent fata de oricare concurent, 
fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia; 
 Oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce 
priveste preturile/terifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la 
respectiva  procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au 
legatura cu obiectul respective  proceduri; 
 Oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce 
priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 
 Detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte 
de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor; 
 Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele 
consemnate in prezentul certificat  sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. 
  
DATA:                                                                                                                            OFERTANT,                                                                               
...............................                                                                                                                 
                         
Reprezentant/Reprezentanti l 
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Formular 4. 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
.......................... 
(denumirea) 

DECLARAŢIE 
 privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare  
 

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat, la procedura de 
cerere de oferta privind achizitia de       Servicii de asigurare de personal inclusiv personal angajat 
temporar, COD CPV : 79620000-6 - , în temeiul art.691 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice  şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie răspundere, sub 
sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

 nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 
supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin  până la gradul al 
patrulea incusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante; 

  nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) din OUG nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul  
S.C.TRANSPORT PUBLIC SA  Tulcea. 

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă 
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire 
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, 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, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SC TRANSPORT  PUBLIC SA Tulcea, str. 
Prelungirea Taberei  nr.7,  cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea  noastră. 

  Operator economic                            
    …………………………. 

     (nume si functie persoana autorizata )    
     ………………………………………. 
                         (semnatura persoană autorizata si stampila ) 
Data completării 
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Formular 5 
Operator economic 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 
INFORMATII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________ 
       (numărul, data si locul de înmatriculare/înregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________ 
        (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________ 
                                                                                                                                      (adrese complete, 

telefon/fax,  
8. Principala piaţa a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

Nr.crt. Anul Cifra de afaceri anualã la 31 decembrie 

           mii lei                       echivalent  euro    

1.    

2.    

3.    

* Media anuala    

10. Cont IBAN nr :RO…………………………………………. deschis la 
………………………………………………………………… 

Data completării : ................................. 
 .................................................................................... 

(numele şi semnăturile persoanelor autorizate din partea Ofertantului) 

ATENŢIE ! Fişa de informaţii va cuprinde în mod obligatoriu contul IBAN deschis la unităţile bancare 
(cerinţă obligatorie pentru  efectuarea plăţilor), precum şi datele complete de identificare ale operatorului economic, 
inclusiv adresele de  e-mail şi web (pentru comunicări şi transmisii de date). 
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Formular nr.6 
Operator economic ................................ 
(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN 
ULTIMII 3 ANI 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/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 înţeleg că 
autoritatea 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 informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea, str. Prelungirea 
Taberei nr.7 cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  

Operator economic 
................................ 

(semnãtura autorizatã) 

nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului Codul CPV 

Denumirea/numele 
beneficiarului/ 

clientului Adresa 

Calitatea 
prestatorului*) 

Procent 
îndeplinit 

de prestator 
(%) 

Perioada de derulare a 
contractului **) 

 
experienta similara*** 

  1 2 3 4 5 6  
1              
2              

.....              
               

Operator economic 
................................ 

(semnãtura autorizatã) 

_______ 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.  
***) Se va preciza daca contractul este nominalizat ca experienta similara copii dupa certificate/documente/contracte/copii de pe parti 
relevante ale contractelor/recomandare/proces verbal receptie emise sau contrasemnate de catre o autoritatea sau client beneficiar. 
 
Formular 7 
Operator economic 
………………….. 
(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT 

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al … (denumirea/numele şi sediul 
candidatului/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 autoritatea 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 informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai S.C.TRANSPORT PUBLIC SA TULCEA 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră  
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 Anul I Anul II Anul III 

Personal angajat    
din care: Personal de conducere   

 

          
       
data completării: ... 
 
 

Operator economic 

………………….. 
(semnătură autorizată) 
 
 
 
 
Formular 10A 
Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ 
Catre ....................................................................................................  
                                (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
Domnilor, 

 
1.Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
.........................................(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam servicii de pentru S.C.TRANSPORT 
PUBLIC SA  Tulcea la pretul de ............lei  (se exprima pretul fara TVA ), pretul fiind calculat astfel  :  
                                       
                                      8.500 ore/luna X 6 luni X pret /ora (lei fara TVA ) 
 
sume plătibile conform contractului după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată.  
2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestam serviciile in conformitate 
cu cerintele din caietul de sarcini. 
3.Ne angajăm să menţinem aceasta 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 valabilitate. 
4.Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 
5.Precizăm că: 
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în 
mod clar "alternativă"; 
|_| nu depunem ofertă alternativă. (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
6.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 de atribuire. 
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7.Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi 
primi. 
Data __/__/____ 
................................, (semnătură), în calitate de ...........................legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele .........................................(denumirea/numele operatorului economic) 

 
 
 


