FORMULARE
Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze
elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o însotesc şi, pe de alta
parte, să permită autoritatii contractante examinarea si evaluarea rapidă şi
corecta a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele
prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător şi
semnate de persoanele autorizate.
1. Scrisoare de inaintare – Formular 1
2. Formular de oferta insotit de deviz detaliat- Formular 2
3. Propunere tehnica –Formular 3
4. Declaratie privind respectarea

reglementãrilor din domeniul

mediului si protectiei mediului- Formular 4
5. Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si
al relatiilor de munca- Formular 5
6. Certificat constatator emis de O.N.R.C. de pe raza caruia este situat
sediul ofertantului, din care sa rezulte obiectul dvs. de activitate, in
original sa copie legalizata;
7. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general)
emis de A.N.A.F. - D.G.F.P. prin care se certifica ca nu aveti datorii
scadente la nivelul lunii anterioare datei depunerii ofertei, in
original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu
originalul”;
8. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la impozitele locale) emis
de primaria locala - prin care se certifica ca nu aveti datorii scadente
la nivelul lunii anterioare datei depunerii ofertei, in original, copie
legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
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FORMULAR 1

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Comuna Beceni, judetul Buzau
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, publicata pe site-ul
institutiei www.primariabeceni.judet-buzau.ro .

privind

aplicarea

procedurii

pentru

atribuirea

contractului

_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie
publică),

noi

________________________________________

(denumirea/numele

operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:
Oferta depusa la sediul Primariei Comunei Beceni, judetul Buzau contine
urmatoarele categorii de documente :
a) a) documentele care însoţesc oferta;
b) oferta, compusă din propunerea tehnică și propunere financiară.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________

Cu stimă,

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

FORMULAR 2

S.C. ________________ S.R.L.
(denumirea/numele) OFERTANTUL

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai
ofertantului ________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile si în conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm servicii
de proiectare, verificare şi obţinere avize şi să executăm lucrări privind „lucrari de

reabilitare si modernizare Scoala Primara Valea Parului, comuna Beceni, in
vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare”, în conformitate cu
cerinţele caietului de sarcini, pentru suma totala de ________________________ lei
(suma în litere si în cifre)
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să
începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm
lucrările
în
conformitate
cu
graficul
de
execuţie
anexat,
în
______________________________________ (perioada in luni, în litere şi în cifre).
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. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimţim ca, 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.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
altă ofertă pe care o puteţi primi.
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Data _____/_____/_____

__________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
oferta pentru
(semnatura)
si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului
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(denumirea/numele ofertant)
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
1. Valoarea maxima a lucrarilor
executate de subcontractanti

_________

(% din pretul total ofertat)

2. Garantia de buna executie va
fi constituita sub forma:
in cuantum de:

_________
_________

(% din pretul total ofertat)

3. Perioada de garantie de buna
executie

_________

luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare
(durata de la data primirii ordinului de incepere
a lucrarilor pana la data inceperii executiei)
5. Termenul pentru emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor (de la data
semnarii contractului)
6. Penalizari pentru intarzieri
trebuia
la termene intermediare şi
la termenul final de executie

_________

zile calendaristice

_________

zile calendaristice

_________

(%

din

valoarea

care

sa fie realizata)

7. Limita maxima a penalizarilor

_________

(% din pretul total ofertat)

8. Limita minima a asigurarilor

_________

(% din pretul total ofertat)

9. Perioada medie de remediere
a defectelor

_________

zile calendaristice

10. Limita maxima a retinerilor din situatiile
de plata lunare (garantii, avansuri etc.)

_________

(% din situatiile de plata
lunare)

OFERTANT,
..........................
(semnatura autorizata)
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FORMULAR 3

PROPUNERE TEHNICA
(MODEL)

S.C. ________________ SRL
examinand
documentatia de intocmita in vederea atribuirii contractului de
______________ la __________________________ se
angajeaza sa mentina preturile ofertate si sa respecte
cerintele autoritatii contractante in cazul in care oferta noastra
este stabilita ca fiind castigatoare.
Ne angajam sa mentinem aceasta propunere tehnica pe
toata perioada derularii contractuale si ea va ramane
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta
propunere tehnica, alaturi de propunerea financiara, impreuna
cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta
noastra este stabilita castigatoare, vor constitui contract
angajant intre noi.
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.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
.....................................................
Numele şi prenumele semnatarului
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FORMULAR 4

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI
Prin
aceastã
declaratie
subsemnat(ul)/a
………………………………..
reprezentant legal al …………………………………………., participant la licitatia pentru
executia: ………………….(obiectivul de investitie) declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã vom respecta si implementa
lucrarilor de executie cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia
adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin
tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul mediului si protectiei
mediului.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în
Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului,
făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art.
175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Data
Ofertant,
Numele si prenumele
…………………
(semnătură)
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Formular 5
Operator economic
................................
denumirea/numele
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA
Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a
persoanei autorizate), reprezentant al ………………………............................................
(denumirea ofertantului si datele de identificare) declar pe propria raspundere cã vom
respecta si implementa lucrarile de executie cuprinse în ofertã conform reglementarilor
stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin
acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul
social si al relatiilor de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul
pentru îndeplinirea acestor obligaţii.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în
Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului,
făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art.
175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Data
Ofertant,
Numele si prenumele
…………………
(semnătură)
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