




 

        Operator economic 

    ………………………… 

    (denumirea/numele)  

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către .................................................................................................. 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

1.Examinând documentele aferente achiziţiei directe, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu oferta publicata in catalogul 

electronic din SEAP, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de 

.................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în 

valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei.) 

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile respectiv până la data de     

__.12.2016 (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte 

de expirarea perioadei de valabilitate. 

3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă va constitui un 

contract angajant între noi. 

Data _____/_____/_____ 

 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN DISPOZIŢIILE  

art. 59 din L. nr. 98/2016 

 

 

 

Noi _____________________________________________________________ 
(denumirea/numele Ofertantului/Candidatului/Ofertantului asociat/Subcontractantului/Terţului susţinător) 
declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele : 

a) nu avem membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau 
de supervizare al autorităţii contractante; 

b) nu avem persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul 
subscris al autorităţii contractante; 

c) nu avem acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 
gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale cu persoane ce deţin 
funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante. 

În caz contrar, înţelegem că vom putea fi excluşi de la procedura de achiziţie în conformitate cu 

prevederile art. 62 alin (3) din L. nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

 

 

 

Operator economic 

_____________________ 

(semnătura autorizată) 

 

 

 
 

  



    ………………………… (Operator economic, denumirea/numele) 

    ………………………… (adresa) 

    J…/…/….; CUI RO …………… 

 

 

 

 

Declaraţie privind conformitatea cu specificaţiile caietului de sarcini 

 

Subsemnatul,…………………………………………….(denumirea/numele  Ofertantului/ 

Candidatului/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Terţului susţinător), reprezentant 

împuternicit al SC…………………………………SRL (denumirea/numele şi sediul/adresa 

candidatului/ofertantului), declar că serviciile de/ produsele ………………………… 

(obiectul contractului) ce urmează să le prestăm/furnizăm vor respecta întrutotul Caietul de 

sarcini. 

 

Şi 

 

Prin prezenta luăm la cunoştinţă că orice deviere a ofertei noastre de la specificaţiile tehnice, 

indiferent de motive, nu trebuie acceptată de către Autoritatea Contractantă. 

 

 

Data completării: 

 

 

Operator economic, 

 

SC ………………….. SRL 

 

                                         ………………………….. (nume reprezentant legal) 

 

 


