
OPERATORUL ECONOMIC                                                            

……………………………….. 

      (denumirea/numele) 

 

 

FORMULAR DE OFERTA 

,,Servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din dotarea parcului auto al Consiliului 

Judeţean Botoşani” 

 

                                                              Catre, 

.............................................................................................................. 

                 (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

........................................................................………..  (denumirea/numele ofertantului) ne oferim 

ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, să 

prestăm ,,Servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din dotarea parcului auto al 

Consiliului Judeţean Botoşani” pentru suma de ……………………………..lei fara TVA, 

reprezentând ..............................................................…........................... (suma în litere şi în cifre) 

lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de....................................................... 

(suma în litere şi în cifre). 

2.    Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, să prestăm   „Servicii 

de întreținere și reparații a autovehiculelor din dotarea parcului auto al Consiliului Judeţean 

Botoşani”, până la data de...................................................................... 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ………………………..zile  

(durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ……………………………….(ziua/luna/anul), 

si   ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei 

de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 

constitui un contract angajant intre noi. 

5. Precizam ca: 

     |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 

separat, marcat in mod clar "alternativa"; 

     |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe 

care o puteti primi. 

 

Data ……………………. 

 

 

 

In calitate de …………………………….., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

………………………………………………….(denumirea/numele operatorului economic) 

 



        OPERATOR ECONOMIC                                                                    Formular C3                      

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

             (denumirea/numele) 

 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator, 

…………………………………………………………………. 
(semnătura autorizată ) 

 

Nr. 

Crt. 
Denumirea serviciilor 

Tarif oră tehnologică 

Lei/oră fără TVA 

0 1 2 

1. Mecanice 
 

2. Electrice 
 

3. Tinichigerie 
 

  Tarif mediu/oră manoperă 
Tº = Tm + Te + Tt 
                    3   
                 


