Model scrisoare de înaintare

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind
aplicarea
procedurii
simplificate
proprie
pentru
atribuirea
contractului
_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică),
noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă
transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia
pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de
________ copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________

Cu stimă,

Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )

Operator Economic/terţ susţinător/subcontractant
..........................
(denumirea)

DECLARAŢIE
pe propria raspundere privind neincadrarea in
dispozitiile art. 164 din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul, .............. reprezentant legal/ împuternicit al ......................... (denumirea
operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător/subcontractant al
/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura simplificata
proprie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la
art. 164 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind achiziţiile publice, respectiv nu
am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre
următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea 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.
Data completării
Operator economic/terţ susţinător/subcontractant,
..................................
(semnătură autorizata)

Operator Economic/terţ susţinător/subcontractant
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile
art. 165 din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul, ................................. reprezentant legal/împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător/subcontractant al
ofertantului, la procedura simplificata proprie pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având
ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data
de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria
răspundere că mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul
general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt
stabilit pana la data solicitată;
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea 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.
Data completării
Operator economic/terţ susţinător/subcontractant,
..................................
(semnătură autorizată)

NOTA:
- Autoritatea contractantă exclude din procedura simplificata proprie orice operator economic despre
care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la
bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie
administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care
respectivul operator economic este înfiinţat.
- Autoritatea contractantă exclude din procedura simplificata proprie un operator economic în cazul în
care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat
obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

Operator Economic/terţ susţinător/subcontractant
..........................
(denumirea)

DECLARAŢIE
pe propria răspundere privind neîncadrarea în
dispoziţiile art. 167 din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul, ................................. reprezentant legal/împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător/subcontractant al
ofertantului, la procedura simplificata proprie pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având
ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data
de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria
răspundere că nu mă aflu în nici una din situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea 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.
Data completării
Operator economic/terţ susţinător/subcontractant,
..................................
(semnătură autorizată)

Operator economic/terţ susţinător/subcontractant
……………………………
(denumire, adresa, nr. telefon, fax, etc.)
DECLARAŢIE
pe propria răspundere privind neîncadrarea în
prevederile privind conflictul de interese
Subsemnatul
....................................,
reprezentant
legal/împuternicit
al
................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator, la procedura simplificata proprie pentru atribuirea contractului
de achizitie publica avand ca obiect ................... (denumirea produsului/serviciului/lucrarii), cod CPV
........................., la data de ............... (zi/luna/an), organizata de ............................... (denumirea
autoritatii contractante) declar pe propria răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de
achizitie publica si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ma aflu in situatia de
conflict de interese, asa cum este definit in „Procedura simplificată proprie pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect serviciile sociale şi alte
servicii specifice, prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
De asemenea, în situaţia în care, pe parcursul derularii procedurii de atribuire, apare o situaţie
de conflict de interese, mă oblig să notific în scris, de îndată, autoritatea contractantă.
Notă:
Persoane cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:
GAFITOI SORIN - Primar; TUDOR SILICA VALI - Viceprimar; BORDUSANU FELICIA – Directia DIPFE; DICIANU
NICU - Director Directia juridica; TUTUIANU GHEORGHE - Director economic; GEORGETA SERBAN– secretar ;
STAN SIMONA MARIA - Inspector asistent I Compartiment Achizitii Publice;ILIE LUMINITA-sef serviciu DIPFE ;
BUZILA DANIELA - Sef birou Contabilitate; CALIN MARIANA –Director executiv, Directia Cultura; STEFAN
ANTONELA – Inspector Serviciul Taxe si Impozite: CAPSUNA GEORGIAN – Consilier Compartiment Achizitii
Publice; TACHE CRISTINA – Consilier juridic Directia Juridica; JUGANARU DANIELA –inspector calitate si
protectia mediului;STANILA NICOLETA- CENUSA GRIGORI- Consilier Consiliul Local; CONTIS DALIA IULICAConsilier Consiliul Local; IANCU IULICA- Consilier Consiliul Local; NITA SEBASTIAN GEORGE- Consilier Consiliul
Local; PETCU OLGA- Consilier Consiliul Local; GHITA FLORINEL- Consilier Consiliul Local; IANCU RADU- Consilier
Consiliul Local; IVAN CRISTINA FLORENTINA- Consilier Consiliul Local; MITACHE GHEORGHE- Consilier Consiliul
Local; SIMA CONSTANTIN CATALIN- Consilier Consiliul Local; SONCHERECHE LAURENTIU GEORGICA- Consilier
Consiliul Local; GABOR MUGUREL GABRIEL- Consilier Consiliul Local; GHEORGHIU ALEXANDRU- Consilier
Consiliul Local; SOLDAN GHEORGHE- Consilier Consiliul Local; TENTEA PAUL- Consilier Consiliul Local; VASILE
MITU- Consilier Consiliul Local; VASILE OLGA Consilier Consiliul Local,BEZNEA TOMA-Consilier Consiliul Local

Data completării: ……………

Operator economic/terţ susţinător/subcontractant
..................................
(semnătură autorizată)

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 aplicabile 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 ................................................................. (denumirea şi adresa
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

Nr.
crt.

Obiect
contract

Codul
CPV

Denumirea/nume
beneficiar

Calitatea
prestatorului*)

/client
Adresa

Preţ
total
contract

Procent
îndeplinit
de
prestator
(%)

Perioadă
derulare
contract **)

1
2
...

Operator economic,
(semnătură autorizată)

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau
contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

Model formular - Angajament privind susţinerea tehnica – Experienţă similară
Terţ susţinător tehnic
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnică - experienţă similară
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către, ..........................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea
contractului de achiziţie publică), noi ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic), având
sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situaţia în care
contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)
întâmpină dificultăţi de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, necondiţionat
şi irevocabil autorităţii contractante achizitoare, susţinerea tehnică pentru îndeplinirea contractului
conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant
şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au
fost incluse în propunerea tehnică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinătortehnic), declarăm că înţelegem
să răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu
susţinerea experienţei similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament.
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, care dă dreptul autorităţii
contractante de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin
angajamentul de susţinere tehnică acordat .............................................................. (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,
...........................

Terţ susţinător,
.....................
nume şi prenume,
(semnătură autorizată)

Terţ susţinător tehnic
..........................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND EXPERINŢA SIMILARĂ
Subsemnatul, ............................................... (nume şi prenume) în calitate de împuternicit al
................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la
.............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: ...............................,
fax: ............................,
e-mail: ......................................................,
Cod fiscal .............................,
Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), obiectul de
activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz,
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice
pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare)
2._____________________________________________________
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul de mai jos 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 ................................................................. (denumirea şi
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Operator economic,
..................................
Nume şi prenume
(semnătură autorizată)
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau
contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Nr
.
crt
.

1
2
.....

Obiect
contract

CPV

1

2

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa
3

Calitatea
*)

Preţ total
contract

Procent
îndeplinit
de furnizor
(%)

Perioada de
derulare a
contractului
**)

4

5

6

8

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI A
RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnat(ul)/(a), reprezentant legal (împuternicit) al ............................ (denumirea operatorului
economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea
ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă
care sunt în vigoare în Romania şi că le voi respecta pe toata durata de îndeplinire a contractului de achiziţie
publică de servicii.
De asemenea, declar pe propria răspundere ca în oferta financiară am inclus costul pentru îndeplinirea
acestor obligaţii.

Operator economic,
...................................
Reprezentant legal
......................................
(semnătura autorizată )

Model declaraţie subcontractanţi
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

LISTĂ
CU SUBCONTRACTANŢII
ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul
....................................................
reprezentant
legal/împuternicit
al
……………………..(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul de mai jos sunt reale.

Nr
crt

Denumire
/nume
subcontractant

Datele de contact ale
subcontractanţilor

Specializare

Partea/părţile din contract ce urmează
a fi subcontractate, categoria de
servicii şi valoarea acestora

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

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 art. 53, din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile
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
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.

..............................................
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

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 mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de
.................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia
serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre,
precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din
anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3. 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 valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru servicii
Anexă la ofertă

Nr.
crt

Activitatea
(gama/faza)

0

Cantitatea

1

2

Preţul
unitar

Preţul
total

Taxa pe valoarea
adăugată

Lei

Lei

Lei

3

(col 2x col 3)
4

5

1
2
....

TOTAL

TOTAL

Lei:

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.

........ % asociaţi
lei:
........ % subcontractanţi

lei:

Grafic de prestare a serviciilor

Nr. Denumirea
crt. serviciului

Cantitatea
(U.M.)

Data de prestare a serviciilor/Perioada de zile
calendaristice necesara fiecarei prestari de servicii

Ofertant,
.......................………..
(semnatura autorizata)

