Formularul 1
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016
pentru anunt publicitate SEAP nr.155210/19.02.2018
Procedura de atribuire a Contractului de furnizare combustibil auto pe bază de
carduri de credit / bonuri valorice pentru carburanţi auto,
Subsemnatul
(a)
(nume/
prenume),
domiciliat(a)
in
…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de
identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de
…………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului
economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/
ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura de atribuirea
Contractului de furnizare combustibil auto pe bază de carduri de credit şi bonuri
valorice pentru carburanţi auto,), organizată de Judetul Botoşani , declar că ofertantul
unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) nu se afla in
niciuna dintre urmatoarele situatii:
a) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are
drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau are 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 autorităţii contractante;
b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a
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 autorităţii contractante.
Declar că am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii
contractante in ceea ce priveste prezenta procedura sunt: Macaleti Costica– Presedinte, Birta Dorin –
vicepresedinte, Toma Constantin-Liviu – vicepresedinte, Patrascu Antonela -Elena - director executiv, Didii Magda director executiv, Marian Amalia - Petronela–Director Executiv, Tiganasu Viorel–sef serviciu achizitii,Suster Sandu–
consilier; Consilierii Judeteni: Abacioaei Rodica, Andrei Cristina-Andreea, Andries Valerian, Andrioaie Mariana, Anton
Radu, Arama Daniela,Arosoaie Lucian-Dinu, Barliga Rodica, Bresug Cristina, Buhaianu Bogdan-Ciprian, Bursuc
Constantin, Diaconu Ion, Gireada Ionut, Ivanescu Victor, Judele Radu, Marian Sergiu, Nazare Gheorghe, Nenisca Ionel,
Olaru Catalin-Cristian, Patrauceanu Constantin-Neculai, Pietraru Florentin, Plesca Stelian, Marin Ana, Radauceanu Petre,
Sauca Mariana-Mirela, Sorescu Gheorghe, Stirbu Florin, Todica Gheorghe, Tupilus Petre, Vazdoaga Gheorghe.

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.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii »
din Codul Penal referitor la "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 _______________

Reprezentant legal
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta

FORMULAR DE OFERTA
pentru anunt publicitate SEAP nr.155210/19.02.2018
Catre .........................................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire pentru achizitia directa Motorina Euro 5 , 12.600
litri pe bază de carduri de credit, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
________(denumirea / numele ofertantului/asocierii) _____________________, ne
oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus
mentionata, sa furnizam 12.600 litri Motorina Euro 5 pentru suma totala de
.................lei, (suma în litere şi în cifre) platibila dupa receptia produselor, la care se
adaugă TVA în valoare de ............ lei (suma în litere şi în cifre)
Pretul per litru este de …………..lei, la care se adauga TVA in suma de …………..
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm
produsele în termenul precizat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __...... (durata in
litere si cifre)___zile, 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 acordului-cadru, aceasta oferta impreuna 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)
Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie aferenta contractului subsecvent in conformitate cu
prevederile din documentatia de atribuire.
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
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

Nr.
crt

1

Denumire
produs

UM

Carduri de
credit
pentru
Combustibil
Auto
(motorină)

card
personalizat

Cantitate
maxima

Pret
unitar
(lei fara
TVA)

Valoarea
totala
(lei fără
TVA)

12.600
litri

TOTAL
Nota :
Pretul imprimarii bonului valoric va fi inclus in pretul ofertat.
Ofertant,
(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătura autorizată)

TVA
(lei)

Valoarea totala
(lei cu TVA)

Formularul nr. 2

OPERATOR ECONOMIC,
……………………………………..
Declaraţie privind conformitatea cu specificaţiile din
Caietul de Sarcini
pentru anunt publicitate SEAP nr.155210/19.02.2018

Subsemnatul …………………………….. (nume şi prenume),
reprezentant
imputernicit
al
..............................................................................................(denumirea
/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar că
produsele/serviciile ce urmează să le furnizam/prestăm vor respecta
întrutotul Caietul de Sarcini .
Şi
Prin prezenta luăm la cunostinţă ca orice deviere a ofertei noastre de
la specificaţiile Tehnice, indiferent de motive, nu trebuie acceptată de
către Autoritatea Contractantă.
Data completării :
Operator economic,
……....………………………..
(semnătura autorizata)

