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Instrucţiuni de completare a documentelor/declaraţiilor/formularelor solicitate pentru
demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi şi a conformităţii
ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire
Orice document/declaraţie/formular solicitat/solicitată va fi completat/completată şi
încărcat/încărcată în SEAP, în format electronic.
Documentelor încărcate în SEAP (transmise prin mijloace electronice) le sunt aplicabile
prevederile legale referitoare la semnătura electronică (Legea nr. 455/2001 privind semnătura
electronică, cu modificările şi completările ulterioare). Astfel, documentele ofertei, DUAE,
documentele de calificare, orice alte documente justificative, se transmit conform solicitării AC,
prin intermediul SEAP, în mod obligatoriu semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind considerate
documente originale.
Documentele emise de instituţii/organisme oficiale abilitate trebuie să fie semnate şi
parafate conform prevederilor legale, urmând ca semnătura electronică extinsă, bazată pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, aparţinând
operatorului economic să fie aplicată de acesta asupra copiei electronice a respectivului
document.
Persoana care va semna electronic documentele transmise prin SEAP va fi
reprezentantul legal al operatorului economic emitent al documentului sau, după caz, o altă
persoană autorizată să reprezinte operatorul economic în cadrul procedurii de achiziţie.
În acest din urmă caz, în care persoana semnatară a unui document transmis prin
SEAP nu are şi calitatea de reprezentant legal al operatorului economic care l-a emis/completat
în calitate de ofertant cu ofertă individuală/ofertant asociat/ subcontractant/terţ susţinător, se va
încărca în SEAP şi împuternicirea pentru persoana semnatară, semnată olograf de către
reprezentantul legal al operatorului economic în cauză, respectiv semnată cu semnătură
electronică de către împuternicit (modelul de împuternicire este prezentat în Formularul nr. 5).
În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori economici, orice document/
declaraţie/formular solicitat/solicitată va fi completat/completată şi prezentat/prezentată de către
fiecare membru al grupului de operatori, cu excepţia cazurilor în care se specifică în mod
expres altfel.
În cazul documentelor/declaraţiilor/ certificatelor emise într-o altă limbă decât limba
română, acestea vor fi însoţite în mod obligatoriu de traduceri autorizate în limba română.
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Formularul nr. 1
[Pe hârtia purtând antetul emitentului garanţiei]
MODEL DE GARANŢIE DE PARTICIPARE
cu ofertă la procedura de atribuire a contractului

Garanţia nr.: XXXXXXXXXX
Data: [ZZ.LL.AAAA]
Către:
SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
Splaiul Independenţei, nr. 323A, sector 6, Bucuresti, România
Denumirea contractului:
Numărul anunţului de participare din SEAP:
Având în vedere procedura de licitație deschisă pentru atribuirea Contractului de furnizare
echipamente și aplicații informatice pentru modernizarea infrastructurii hardware și software a
Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență, organizată de Serviciul de Telecomunicații
Speciale cu numărul ...................... din........................(se menţionează numărul şi data
anunţului de participare din SEAP)..........................., noi, .................(denumirea instituţiei
emitente).............., semnatarii acestei scrisori de garanţie, având sediul înregistrat la
.........(adresa sediului social al instituţiei)................, ne obligăm în mod irevocabil faţă de
SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE, în calitate de Autoritate Contractantă, să
onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea acesteia, în limita a ..........................
(se menţionează în mod corespunzător suma în cifre şi litere, conform pct. III.1.1.a) „Garanţie
de participare” din cadrul Fişei de date a achiziţiei), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta
să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia în care autoritatea contractantă
declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente
una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - c) de mai jos:
a) ofertantul ........ (denumirea/numele şi adresa completă a ofertantului) ...... şi-a retras
oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ................... (denumirea/numele
ofertantului) .............. nu a constituit garanţia de bună execuţie în termenul precizat
..........;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ................... (denumirea/numele
ofertantului) .............. a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în
perioada de valabilitate a ofertei.
Ne obligăm să nu întârziem în niciun fel efectuarea plăţii.
Prezenta garanţie intră în vigoare şi are efect începând cu data de [ZZ.LL.AAAA] şi este
valabilă până la data de [ZZ.LL.AAAA]. În cazul în care părţile sunt de acord să prelungească
perioada de valabilitate a garanţiei de participare sau să modifice unele elemente ale ofertei
care au efecte asupra prezentei garanţii, se va obţine acordul nostru prealabil.
Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.
Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de
participare sunt instanţele judecătoreşti din România.
Parafată de ........................... în ziua ............. luna .................... anul .......................
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(semnătura autorizată şi ştampila instituţiei emitente)

NOTĂ: 1) Indiferent de forma aleasă, dovada constituirii GP va fi prezentată în SEAP, scanată,
semnată cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat, până cel mai târziu la data şi ora limită stabilite pentru
depunerea ofertelor.
2) În situaţia în care GP se constituie prin Poliţă de asigurare aceasta va fi însoţită în mod
obligatoriu de dovada efectuării plăţii primei de asigurare aferente.
3) Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă care nu este însoţită de
GP în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate prin documentaţia de
atribuire, în condiţiile art.132, alin.(3) din HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
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Formularul nr. 2
[Pe hârtia purtând antetul emitentului garanţiei]
MODEL DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE
Garanţia nr.: XXXXXXXXXX
Data: [ZZ.LL.AAAA]
Către:
SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
Splaiul Independenţei, nr. 323A, sector 6, Bucuresti, România
Denumirea, numărul şi data contractului:
Cu privire la contractul mai sus menţionat („Contractul”), încheiat între
..................(denumire/nume operator economic, adresă, cod fiscal) ................. în calitate de
Contractant şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale cu sediul în Splaiul Independenţei, nr.
323A, sector 6, Bucureşti, România, în calitate de Autoritate Contractantă, noi, .......(denumirea
şi datele de identificare complete ale instituţiei emitente)......., în calitate de semnatari ai acestei
garanţii de bună execuţie, ne obligăm în mod irevocabil faţă de Autoritatea Contractantă să
onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea acesteia, în limita a .........................
(se menţionează în mod corespunzător suma în cifre şi litere)............, reprezentând 5% din
valoarea fără TVA a Contractului, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia
de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia în care Autoritatea Contractantă declară că suma
cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa Contractantului, acesta neîndeplinindu-şi
obligaţiile ce îi revin, astfel cum sunt acestea prevăzute în Contract
Ne obligăm să nu întârziem în niciun fel efectuarea plăţii.
Prezenta garanţie intră în vigoare şi are efect începând cu data de [ZZ.LL.AAAA] şi este
valabilă până la data de [ZZ.LL.AAAA]. În cazul în care părţile sunt de acord să prelungească
perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele elemente ale Contractului care au
efecte asupra prezentei garanţii, se va obţine acordul nostru prealabil.
Legea aplicabilă prezentei garanţii de bună execuţie este legea română.
Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de
bună execuţie sunt instanţele judecătoreşti din România.
Parafată de ........................... în ziua ............. luna .................... anul .......................
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Formularul nr. 3
MODEL ACORD DE ASOCIERE
NR. ____________ DIN ___________
Capitolul I
PĂRŢILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între
. ........................................................... ......................, cu sediul în ......... .......................................
str. .......................... nr. ........................... telefon ............................. fax, înmatriculată la Registrul Comerţului
din ..................cu .............. nr. ............................, cod unic de înregistrare ..............................., cont de
trezorerie nr. ..................... deschis la..................................................., legal reprezentată
de..................................., având funcţia de ..............................., în calitate de asociat — lider de
asociere
şi
. ....................................................................... .., cu sediul în ....................................................
str. .......................... nr. ........................... telefon ............................. fax, înmatriculată la Registrul Comerţului
din ..................cu .............. nr. ............................, cod unic de înregistrare ..............................., cont de
trezorerie nr. ..................... deschis la..................................................., legal reprezentată
de..................................., având funcţia de ..............................., în calitate de asociat 1
......................................................................................................................................................................
. ....................................................................... .., cu sediul în ....................................................
str. .......................... nr. ........................... telefon ............................. fax, înmatriculată la Registrul Comerţului
din ..................cu .............. nr. ............................, cod unic de înregistrare ..............................., cont de
trezorerie nr. ..................... deschis la..................................................., legal reprezentată
de..................................., având funcţia de ..............................., în calitate de asociat „n”
Capitolul II
OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2 Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea părţilor în vederea depunerii de ofertă
comună conform documentaţiei de atribuire puse la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicații
Speciale, publicate în SEAP cu nr. ................ din .............. (se vor indica numărul şi data anunţului de
participare din SEAP) ............ şi derulării ulterioare a Contractului de furnizare echipamente și
aplicații informatice pentru modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului
Național Unic pentru Apeluri de Urgență (”Contractul de furnizare”) , în cazul în care oferta depusă
în comun este declarată câştigătoare.
Capitolul III
DURATA ACORDULUI
Art. 3 Prezentul acord este valabil de la data semnării de către ultima parte şi rămâne în
vigoare, în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare, până la expirarea duratei de
valabilitate a Contractului de furnizare, respectiv până la stingerea tuturor obligaţiilor ce decurg din
acesta.
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Capitolul IV
ALTE CLAUZE
Art. 4 Părţile convin ca liderul de asociere să fie...........(se vor menţiona datele de
identificare ale liderului de asociere)...............
Art. 5 Garanţia de participare solicitată de autoritatea contractantă va fi/a fost constituită
în numele asocierii de către .................(denumirea operatorului economic) ........................ şi
acoperă în mod solidar pe toţi membrii asocierii.
Art. 6 Contractul de furnizare va fi semnat cu autoritatea contractantă de către liderul de
asociere, pentru şi în numele asocierii, liderul de asociere fiind autorizat să primească instrucţiuni
pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii.
Art. 7 Membrii asocierii vor răspunde solidar în faţa autorităţii contractante în ceea ce
priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile ce decurg din sau în legătură cu executarea
Contractului de furnizare.
Art. 8 Activităţile ce vor fi îndeplinite în cadrul asocierii de fiecare dintre asociaţi, sunt
următoarele:
Liderul de asociere .......................................
Asociatul 1.....................................................
Asociatul 2.....................................................
.......................................................................
Asociatul n.....................................................
Art. 9 Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul executării
Contractului de furnizare, acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială şi/sau logistică, ori de
câte ori situaţia o va cere.
Art. 10 Niciunul dintre membrii asocierii nu va fi îndreptăţit să vândă, să cesioneze sau în
orice altă modalitate să greveze ori să transmită drepturile și obligațiile ce îi revin în baza
prezentului acord, altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului prealabil, în
scris, atât al celorlalţi membri asociaţi, cât şi al autorităţii contractante.
Art. 11 Membrii asocierii se obligă ca în cazul în care oferta comună este declarată
câştigătoare să legalizeze prezentul acord de asociere până la data semnării Contractului de
furnizare.
Art. 12 Prezentul acord se completează, în ceea ce priveşte termenii şi condiţiile de
furnizare, cu prevederile Contractului de furnizare.
Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi __________ în ______ exemplare,
câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru autoritatea contractantă, toate având aceeaşi
valabilitate.
Pentru şi în numele
Liderului de asociere ...................(denumirea/numele operatorului economic) ................
(numele, prenumele şi funcţia persoanei semnatare autorizate, semnătura şi ştamp ila)
Pentru şi în numele
Asociatului 1 ...................(denumirea/numele operatorului economic) ................
(numele, prenumele şi funcţia persoanei semnatare autorizate, semnătura şi ştampila)
.................................................................................................................................................................
Pentru şi în numele
Asociatului „n” ...................(denumirea/numele operatorului economic) ................
Neclasificat
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(numele, prenumele şi funcţia persoanei semnatare autorizate, semnătura şi ştampila)
NOTĂ: Prezentul acord de asociere conţine numai clauzele obligatorii, părţile putând
adăuga şi alte clauze, cu condiţia ca acestea să nu afecteze/anuleze clauzele obligatorii
de mai sus. Orice asemenea clauză care afectează/anulează parțial sau integral
clauzele de mai sus, va fi considerată nulă. Acordul va fi prezentat în cadrul ofertei întrun singur exemplar, semnat de către reprezentantul autorizat al fiecărui membru al
asocierii.

Neclasificat
8/14

Formularul nr. 4
[Pe hârtia purtând antetul ofertantului]

FORMULAR DE OFERTĂ
Către:
SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
Splaiul Independenţei, nr. 323A, sector 6, Bucuresti, România

Examinând documentaţia de atribuire ataşată anunţului de participare
nr. ................ publicat în SEAP, pe site-ul www.sicap-prod.e-licitatie.ro, subsemnaţii,
reprezentanţi autorizaţi ai ofertantului ......................... (denumirea/numele ofertantului)
................. ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia
mai sus menţionată, să furnizăm echipamentele și aplicațiile informatice pentru modernizarea
infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență, pentru
suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)........., la
care se adaugă TVA.
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm
produsele și să prestăm serviciile aferente de instalare, configurare, punere în funcțiune,
integrare și operaționalizare a acestora în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini și
propunerea tehnică şi cu respectarea termenelor de livrare prevăzute în caietul de sarcini.
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.
Până la încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă primită.

Data completării: [ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenumele persoanei semnatare) ____________________, (semnătura şi ştampila),
în calitate de __________________, legal autorizat să semnez pentru şi în numele
______________________________
(denumirea/numele ofertantului)
Notă: Perioada minimă de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la data limită de
depunere a ofertelor.
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Anexa la Formularul nr. 4
[Pe hârtia purtând antetul ofertantului]

DETALIEREA PREŢULUI OFERTEI
- lei fără TVA –
Nr. crt.

Denumirea produsului

U/M

Cantitate

Preţ
unitar

Valoare
totală

4

5=3*4

(cpl./buc.)
0

1

2

3

I.

Sistem informatic centralizat de
preluare şi dispecerizare a apelurilor
de urgenţă, compus din:

cpl.

1

1.

Subsistem procesare apeluri de
urgenţă şi administrare aplicaţii şi
date specifice SNUAU

cpl.

1

cpl.

1

cpl.

1

1.1
1.2
….
1.n
SUBTOTAL 1 (1.1+…+1.n)
2.

Subsistem backup comunicaţii voce

2.1
2.2
….
2.n
SUBTOTAL 2 (2.1+…+2.n)
3.

Subsistem GIS

3.1
3.2
….
3.n
SUBTOTAL 3 (3.1+…+3.n)
4.

Subsistem ARLS

4.1
4.2
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Nr. crt.

Denumirea produsului

U/M

Cantitate

Preţ
unitar

Valoare
totală

3

4

5=3*4

(cpl./buc.)
0

1

2

….
4.n
SUBTOTAL 4 (4.1+…+4.n)
5.

Subsistem localizare
reţelele publice mobile

apeluri

din

5.1
5.2
….
5.n
SUBTOTAL 5 (5.1+…+5.n)
6.

Componentă interconectare operatori
pentru preluarea apelurilor

6.1
6.2
….
6.n
SUBTOTAL 6 (6.1+…+6.n)
7.

Componentă reţea

7.1
7.2
….
7.n
SUBTOTAL 7 (7.1+…+7.n)
8.

Componentă electroalimentare

8.1
8.2
….
8.n
SUBTOTAL 8 (8.1+…+8.n)
9.

Componentă
interfaţare
infrastructura radio TETRA

cu
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Nr. crt.

Denumirea produsului

U/M

Cantitate

Preţ
unitar

Valoare
totală

3

4

5=3*4

(cpl./buc.)
0

1

2

9.1
9.2
….
9.n
SUBTOTAL 9 (9.1+…+9.n)

SUBTOTAL I (1+2+...+9)
II.

Componenta
comunicaţii
compusă din:

de
date

rezervare
WAN/MAN,

1
2
….
n
SUBTOTAL II (1+…+n)

III.

Componenta de modernizare a
punctelor
de
preluare
şi
dispecerizare a apelurilor de
urgenţă, compusă din:

1
2
….
n
SUBTOTAL III (1+…+n)

TOTAL GENERAL (I + II + III)
NOTĂ:
Pentru fiecare dintre subsistemele/componentele specificate în tabel, este obligatorie detalierea pe componente.
Preţurile unitare ofertate pentru fiecare din reperele specificate în tabel vor fi unice, nefiind permisă ofertarea de
preţuri unitare diferite, în raport de diverse plaje cantitative, alese de ofertant.
Preţurile unitare pentru acelaşi reper vor fi identice, indiferent în compunerea cărui subsistem/componentă se află.
Propunerea financiară va conține detalierea prețului unitar în lei pentru fiecare echipament hardware/aplicație
software/licență/accesoriu/material de instalare ofertat(ă).
În cazul în care pentru instalarea, configurarea, punerea în funcţiune, integrarea tuturor componentelor hardwareale sistemului și operaționalizarea acestora sunt necesare și alte echipamente/licențe/ software/accesorii/ materiale
de instalare, altele decât cele prevăzute în caietul de sarcini, acestea vor fi descrise, iar ofertantul va justifica
necesitatea acestora.
Prețul total al ofertei va include și prețul echipamentelor/licențelor/software-ului/accesoriilor/ materialelor de instalare
suplimentare.
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Data completării: [ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenumele persoanei semnatare) ____________________, (semnătura şi
ştampila), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez pentru şi în numele
______________________________
(denumirea/numele ofertantului)
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Formularul nr. 5
[Pe hârtia purtând antetul ofertantului]
ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa
...................................
(denumirea/numele
operatorului
economic)
..........................,
cu
sediul
în
.................
(adresa
completă
a
operatorului
economic)..................., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ................…, cod unic de
înregistrare .....................………, legal reprezentată prin .................................... (numele şi
prenumele reprezentantului legal) ................................, în calitate de ....................................
(funcţia reprezentantului legal) .........................., împuternicim prin prezenta pe dl./dna.
......................... (numele şi prenumele persoanei împuternicite) ..................................................., cod
numeric personal ............................................... domiciliat(ă) în ................................................,
legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ............... nr. ………, eliberat(ă) de ……............................. la data
de ............................, având funcţia de ................................. (funcţia persoanei împuternicite)
..........................., să ne reprezinte la procedura de licitație deschisă organizată de Serviciul de
Telecomunicații Speciale cu numărul ...................... din ........................(se menţionează numărul
şi data anunţului de participare din SEAP) ..................................... pentru încheierea Contractului
de furnizare echipamente și aplicații informatice pentru modernizarea infrastructurii hardware și
software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență.
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să semneze, pentru şi în numele subscrisei, toate actele şi documentele care
emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedura sus menţionată;
b) să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare pe
parcursul desfăşurării procedurii.
Prin prezenta împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură şi să dea
declaraţii în numele subscrisei sub sancţiunea prevăzută de art. 326 „Falsul în declaraţii” din
Codul Penal.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice
decizie a autorităţii contractante referitoare la excluderea din procedură pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică.
Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în declaraţii” din Codul
Penal conform cărora „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: [ZZ.LL.AAAA]
Numele şi prenumele reprezentantului legal: ________________
Funcţia reprezentantului legal: ______________________
Semnătura olografă a reprezentantului legal : ____________________________
Notă: Împuternicirea va fi semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic (care are
această calitate conform Certificatului constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului) şi va
fi depusă în SEAP purtând semnătura electronică extinsă a împuternicitului, bazată pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Neclasificat
14/14

