FORMULARE
Formular nr. 1
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
privind neincadrarea in situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………………………………….
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea
98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:
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.
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De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi
a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de
decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit
la art. 164 (1) din Legea 98/2016.
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 orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei)

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

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016
Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului
economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de
................................................................................................
pentru
achiziţia
de
............................................................................................................................,
cod
CPV
..................................., organizată de Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina
Veterinara Bucuresti la data de ............................., declar pe proprie răspundere că:
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la
bugetul general consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166
alin. (2) din Legea 98/2016.
2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situaţii prevazute de art. 167 (1) din Legea
98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor
competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;
b) se ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar
autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum
ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei
în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin
severe;
f) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai
puţin severe;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul
unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract
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de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovati de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să
prezinte documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţam în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în
cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o
influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din
procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
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 orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată )
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Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)
1.
Subsemnatul/a……………………,
în
calitate
de
…………………….(ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant),
la…………………………, în temeiul art. 59 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în
declaraţii, următoarele:
a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri in
procesul de evaluare/verificare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor ce detin
parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati,
terti sustinatori sau subcontractanti propusi, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti
sustinatori ori subcontractanti propusi;
b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri in
procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoana care este
soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a Universitatii de Stiinte
Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti,
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Prof. univ. dr. Cîmpeanu Sorin Mihai –
rector, Prof. univ. dr. Teodorescu Razvan Ionut – prorector, Prof. univ. dr. Dragotoiu Dumitru
– prorector, Prof. univ. dr. Stanica Florin – prorector, Prof. univ. dr. Mircea Mihalache –
prorector, Prof. univ.dr. Fântâneru Gina – prorector, Ing. Mariana Postamentel – director
general administrativ, Ec. Laura Iosub – director economic, Cons. juridic Dinita Irina Simona
- consilier juridic USAMV Bucuresti.
Comisia de evaluare a ofertelor:
Preşedinte: adm. patr. Mateescu Tudorita, Presedinte de rezerva: ing. Gras Oana
Membri: Ing. Mariana Postamentel, S.L. Dr. Serban Purdoiu, Dr. ing. Gabriel Panait, Ing.
Ilina Stefanita
Ing.Ciprian Vasca Zanfir membru de rezerva in comisia de evaluare, Ing. Corneliu Stefan
membru de rezerva in comisia de evaluare
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c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri in
procesul de evaluare/verificare)a solicitarilor de de participare/oferelor a unei personae despre
care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete ca poate
avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar sau economic sau de altă natură, ori ne
aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii
contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în
cadrul consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem
acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al
doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul
Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti;
e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie,
rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane
cu funcţii de decizie în cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din
Bucuresti sale implicate în procedura de atribuire.
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 Universitatii de Stiinte
Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti cu privire la orice aspect tehnic şi financiar
în legătură cu activitatea noastră.
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Formularul nr. 4
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
SERVICII PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere,
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat
sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane
juridice
sa
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai
..................................................................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
............................................
(semnatura autorizata)
_________________
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Nr.
crt.

Nr. si data
contractului

Obiectul
contractului
1

Denumirea/numele
beneficiarului/
clientului
Adresa
2

Calitatea
prestatorului*)

Pretul total
al
contractului

3

4

Procent
Perioada de
indeplinit de
derulare a
prestator
contractului**)
(%)
5
7

1
2
…

Operator economic,
............................................
(semnatura autorizata)
___________________
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de
asociatie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere si finalizare a contractului.
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Formularul nr. 5
BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURARI
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE
Către …....................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la contractul de achiziţie publică …..........................,
(denumirea contractului)
încheiat între ….............., în calitate de contractant, şi …..........., în calitate de achizitor, ne obligăm
prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ….....................
reprezentând …..... % din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa
cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, sau
condiționat după constatarea culpei persoanei garantate, astfel cum sunt acestea prevăzute în
contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere,
fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.
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 băncii, se
va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde
valabilitatea.
Prezenta garanție este valabila pana la data de ______________________.
Parafată de Banca …................... în ziua …. luna ….... anul ….

(semnătura autorizată)

9

Formular nr. 6
EMITENT,
_________
(denumirea)

MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de prestari servicii
Către ___________________________________________
(denumirea autorității contractante și adresa completă)
Având în vedere procedura ________________________ pentru atribuirea contractului de
prestari
servicii
___________________________
(denumirea
contractului),
noi
___________________ (denumirea emitentului), având sediul înregistrat la _____________ (adresa
emitentului), ne obligăm față de ____________ (denumirea autorității contractante): sa platim
neconditionat suma de _____________________________(in litere si cifre), la prima cerere a
beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate:
a) Ofertantul ..........................(denumirea) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in termenul de 5
zile lucratoarede la data semnarii contractului de achizitie publica.
c) Oferta sa fiind stabilită caștigătoare, ofertantul _____________________.(denumirea) refuza
să semneze contractul de achizitie publica/acordul cadru in perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanție este irevocabila.
Prezenta garanție este valabilă până la data de ______________.
Parafată de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul
__________
(semnătura şi ștampila organismului care eliberează această garanţie de participare)
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Formularul nr. 7
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

Declaratie privind partea/partile din contract
care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al
________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele
prezentate in tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
________________________________________________
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4.
Prezenta
declaratie
este
valabila
pana
___________________________________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

la

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

11

data

de

Nr. Crt.

Denumire
subcontracatant

Partea/partile din
contract ce urmeaza a
fi subcontractate

Acord subcontractor
cu specimen de semnatura

1
…

Operator economic,
……………………………….
(semnatura autorizata)
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Formular nr. 9
OFERTANTUL
……..................
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. …......./….......

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ….......................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a Anuntului de publicitate. ……...…... din ……................,(ziua/luna/anul)
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului …......................................(denumirea
contractului
de
achiziţie
publică)
….....................................................................
noi
….......................................................... (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat
următoarele:
1. Documentul ….……………….............................. privind garanţia pentru participare,
(tipul, seria/numărul, emitentul)
în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţind:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării …............
Ofertant,
…...................................
(semnătura autorizată)
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Formular nr. 10

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
declaram pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca ne
vom asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului ............................
(obiectul contractului/acordului-cadru)
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).
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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.
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Formularul nr.13

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
PERSOANA DE CONTACT:__________________, tel.________, e-mail________________
5. Cont de Trezorerie _____________________________deschis la______________________
6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare __________________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
7. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
8.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _____________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
9. Principala piata a afacerilor:

OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

16

Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

Fomular nr. 14

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire aferenta invitatiei de participare inregistrata cu nr.
……………………………,
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 ……………………… (se va indica anexa la formular), în perioada solicitata de autoritatea
contractantă.
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),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
Data_____/_____/_____
17

Anexa la formularul 14
Centralizator de preţuri

Locaţie / tip serviciu

UM

Locaţie I - Mărăşti 59
Posturi permanente (inclusiv seful de tura)
Patrulă mobilă auto - 1 agent + seful de tura
Locaţie II - Spl. Independenţei 105A
Posturi permanente (inclusiv seful de tura)
Patrulă mobilă pedestră - 1 agent + seful de tura
TOTAL (lei fără TVA) / 12 luni (365 zile)

Preţ
unitar
lei fără
TVA

Nr.
max.
posturi

lei/oră
lei/oră

6
1

lei/oră
lei/oră
lei

4
1
-

-

Valoare (lei fără TVA)

Nota: Preturile unitare ofertate vor fi ferme pe toata durata contractului, inclusiv pentru eventuala perioada de prelungire.

Numarul, structura si programul posturilor de paza se pot modifica la solicitarea beneficiarului in raport cu necesitatile acestuia si cu
prevederile analizei de risc la securitatea fizica.
Data _______/_______/_________
__________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
___________________________
(denumirea/numele
operatorului
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economic)
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