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                                                                                                                            Aprobat: 
Nr. 208/06.12.2010                                                                                         Director general, 
                                                                                                                    Ing. Ion Vrânceanu 

 
 

DOCUMENTAŢIE PENTRU OFERTANŢI 
PENTRU ACHIZIŢIA PRODUSELOR CONSUMABILE DE BIROTICĂ ŞI PAPETĂRIE PENTRU PROIECTUL  
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR PIATRA-NEAMT - o oportunitate reală pentru 

integrarea activă a şomerilor pe piaţa muncii - 
 

Achizitor10: S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. PIATRA-
NEAMT 

Titlul proiectului POSDRU : 
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR PIATRA-
NEAMT - o oportunitate reala pentru integrarea activa a somerilor pe piata 
muncii -  

Nr. contractului de 
finanţare: 

POSDRU/99/5.1/G/75.740 

Calitatea achizitorului în cadrul 
proiectului 

Beneficiar 
 

1. INFORMAŢII GENERALE 1.1. 

Achizitor: 
Denumire: S.C. CENTRUL TERITORIAL  DE CALCUL ELECTRONIC S.A.   
Adresă: str. B-dul Decebal  nr. 32 cod poştal: 610076, Localitate: Piatra-Neamt Tara:Romania   

Persoană de contact:  Muraru Oana Telefon: 0233/211.020 int 119 sau 133  

E-mail: cfpa@ctce.ro Fax: 0233/206.575  

Adresă de Internet:  www.ctce.ro 

1.2.     a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 15.12.2010, ora 14.00 
b) Adresa unde se primesc ofertele: 

Str. B-dul Decebal nr. 32 cod poştal: 610076, Localitate: Piatra-Neamt Ţara: Romania 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la 
o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul 
achizitorului, nedeschise. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 2.1. 

Descriere 

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie: 
Titlu: furnizare produse consumabile de birotică şi papetărie pentru proiectul CENTRUL DE 

FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR PIATRA-NEAMT - o oportunitate reala pentru 

integrarea activa a somerilor pe piata muncii - 

2.1.2. Descriere produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achiziţionate 

Produse consumabile de birotică şi papetărie – Cod CPV 30192700-8, 30199000-0, 30237310-5, 
30197644-2, 22852000-7, 30199230-1, 30197621-5, 30192123-9, 30197000-6, 30195700-9, 30197110-0, 
30192160-0, 30237310-5, 30234300-1, 30234400-2, 22816300-6, 30197210-1, 30191130-4, 30192112-9, 
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30192121-5, 30192126-0, 30192134-9, 30192800-9, 30192920-6, 30197220-4, 30197320-5, 30197321-2, 
30197330-8, 30197620-8 conform Specificaţiilor de la pct. 5.1. 

 10 Poate fi Beneficiarul contractului de finanţare prin POSDRU sau Partenerul acestuia 

2.1.3. Denumire contract şi locatia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(a) Lucrări                                □ (b) Produse                         □ (c) Serviciu                        □■ 

Execuţie                                         □ 
Proiectare şi execuţie             □  
Realizare prin orice mijloace  
corespunzătoare cerinţelor  
specificate de achizitor            □            

Cumpărare                             ■ 
Leasing închiriere                  □ 
 
Cumpărare în rate              □  

Categoria serviciului 11: 
2A                                         □ 
2B                                      □  

Principala locaţie a lucrării :  
 
--------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------- 
 

Principalul loc de livrare:  
Piatra-Neamt, sediul beneficiarului 
B-dul Decebal nr. 32 
---------------------------------- 
 

--------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------- 
 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie  - pe perioada derulării Proiectului (termen final 1.02.2012).  
 

3. INFORMAŢII DETALIATE Şl COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 
STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Cel mai bun preţ                                                                                                     ■ 

       Conform Anexelor 2A şi 2B din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
 
4. PREZENTAREA OFERTEI 

 4.1. Limba de redactare a ofertei  Limba română 
De asemenea, orice corespondenţă şi documente legate de procedura de 
atribuire transmise între ofertant şi beneficiar trebuie să fie în limba română. 
Documentele emise în altă limbă vor fi însoţite de traducerea autorizată în 
limba română. 

4.2. Moneda în care este 
exprimat preţul contractului 

lei 

4.3. Perioada   minimă de 
valabilitate a ofertei 

60 de zile de la data deschiderii ofertelor 
Orice ofertă valabilă pentru o perioada mai mică decât aceasta va fi respinsă 
de către comisia de evaluare, ca fiind inadmisibilă. 

4 . 4 . M o d u l  d e  prezentare a 
ofertei (tehnic şi financiar) 
 

Oferta tehnică 
Prin propunerea tehnică depusă, operatorul economic are obligaţia de a face 
dovada conformităţii produselor care  urmează a fi furnizate cu cerinţele 
prevăzute în Documentaţie. Propunerea tehnica se va introduce într-un plic 
înscripţionat "Propunere tehnică". 
Propunerea tehnica trebuie sa includa: 
- un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în anexa la 
Documentaţie, prin care să se demonstreze corespondenţa produselor 
prezentate în propunerea tehnică, cu specificaţiile respective; 
- certificatul ISO 9001:2008 sau echivalent. 
 
Oferta financiară 
Propunerea financiara se intocmeşte conform Formularului de “Propunere 
financiară” (Formular 2) si Anexei (“Centralizator preturi” – Formular 3), se 
introduc într-un plic distinct pe care se va scrie "Propunere financiară".   
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In vederea completarii acestor formulare, ofertantul trebuie sa ţină cont de 
faptul că în tariful ofertat trebuie să includă toate costurile aferente furnizării 
produselor, costurile aferente deplasăriilor, alte costuri ce pot fi impuse 
ofertantului, precum si profitul acestuia. 
Preţul ofertat se va exprima in LEI. Pretul ofertat va fi pretul total pentru 
produsele. Pretul ofertat nu va include TVA. 
Nu sunt acceptate oferte alternative. 
 
Plata se va face în termen de 30 de zile de la livrare, pe baza procesului-
verbal de recepţie şi a facturii emise de către furnizor. 
Documente de calificare solicitate ofertanţilor: 
- Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 181 din OUG 
34/2006 (Formular 4) 
- Declaratie privind eligibilitatea (Formular 5) 

- Certificat de înregistrare în Registrul Comerţului (copie simplă) 
- Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor faţă de: 
1. Bugetul de stat (bugetul consolidat, original sau copie legalizată); 
2. Bugetul local (original sau copie legalizată); 
Certificatul fiscal trebuie să ateste că societatea ofertantă are achitate 
obligaţiile de plată, către bugetul local, la data deschiderii ofertelor. 
  
Acestea se introduc într-un plic separat –intitulat “Documente de calificare”, 
distinct de “Oferta tehnică” şi  „Oferta financiară” 
 
Plicurile conţinând “Documente de calificare”, Oferta tehnică şi Oferta 
financiară se depun într-un plic netransparent şi închis corespunzător pe 
adresa beneficiarului: S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL 
ELECTRONIC S.A. Piatra-Neamţ, B-dul Decebal nr. 32. Acestea vor fi 
insotite de imputernicire scrisă din partea ofertantului (Formular 1) 
pentru persoanele desemnate sa participe la sedinţa de deschidere a 
ofertelor. 
Ofertantul care nu prezinta toate “Documentele de calificare”, la data 
deschiderii ofertelor, va fi descalificat si nu se va permite deschiderea plicului 
continand “Oferta tehnică” şi “Oferta financiară”. 
Plicul exterior va fi marcat cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE INAINTEA 
DATEI DE  15.12.2010 ora 14.00. 

 
4.5. Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 
 

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată 
beneficiarului până la data şi ora deschiderii ofertelor.  
Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru 
depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta beneficiarului o cerere de 
retragere a ofertei în vederea modificării. Beneficiarul nu este răspunzător în 
legătură cu imposibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, 
până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire. În cazul în care 
ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are 
obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către 
beneficiar până la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi 
considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu 
prevederile pct. 4.4) de mai sus, cu amendamentul că pe plicul exterior se va 
marca, în mod obligatoriu, şi inscripţia "MODIFICĂRI". 
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului 
economic. 
Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau oferta depusă după data 
şi ora limită precizate mai sus este considerată întârziată şi se arhivează 
nedeschisă la dosarul de achiziţie. 
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după 
expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii 
acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie. 

4.6. Informaţii Produsele consumabile de birotică şi papetărie vor fi furnizate în funcţie de 
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Referitoare la  termenele pentru 
livrarea bunurilor/prestarea 
serviciilor/ execuţia lucrărilor 

comenzile beneficiarului pe toată perioada de derulare a contractului de 
furnizare 
Termenul de livrare: maximum 72 de ore de la lansarea comenzii beneficiarului 
 

4.7. Modalităţi de 
contestare a deciziei 
achizitorului de 
a t r i b u i r e  a  
contractului de 
achiziţie şi de 
soluţ ionare a 
contestaţiei 

- Contestaţiile se depun la sediul beneficiarului în termen de 48 de ore 
de la data comunicării rezultatului procedurii si vor fi soluţionate de 
Comisia de evaluare a ofertelor numită prin decizie. 
Dacă nu au fost înregistrate contestaţii în termenul prevăzut mai sus, 
beneficiarul poate încheia contractul de servicii cu ofertantul declarat 
câştigător în următoarele 48 de ore de la expirarea termenului de 
depunere a contestaţiei. 
Comunicarea rezultatului procedurii se transmite în ziua intocmirii 
procesului verbal de deschidere a ofertelor. 
 - Jurisdicţia specială prevăzută de OUG nr. 34/2006 - competenţa de 
soluţionare a contestaţiilor revine Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor 

4.8. Clauzele contractuale 
obligatorii, inclusiv 
condiţiile de actualizare/ 
modificare a preţului 
contractului de achiziţie 

Preţul contractului nu se actualizează 
Plata fiecărei tranşe de produse consumabile de birotică şi papetărie se face în 
baza facturii emise de către furnizor, numai după semnarea procesului-verbal 
de recepţie cantitativă şi calitativă a acestor produse. 
Termen de plată: 30 de zile de la primirea facturii la sediul beneficiarului. 
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5. Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice) 

 
Cerinţele impuse în prezenta documentaţie sunt cerinţe minime.  
Tabel produse consumabile de birotica şi papetărie 
 

Nr. 
crt. Denumirea materialului/caracteristici U.M. Total cantitate 

0 1 2 3 

1. Agrafe pentru birou metal nichelat (33 mm) 
cutie 100 buc cut 20 

2. Agrafe pentru birou plastic colorat (33 mm) 
cutie 100 buc  cut 10 

3. Agrafe metal nichelat (78 mm) cutie 50 buc cut 10 
4. Ace cu gămălie colorată cut 10 
5. Bandă adezivă transparentă 15mmX33m buc 5 
6. Bandă adezivă transparentă 25mmX66m buc 5 
7. Bandă adezivă scotch 19mmX33m buc 3 
8. Bandă dublu adezivă 15 mmX 50 m buc 3 
9. Lipici tub solid 40 g pentru hartie buc 10 
10. Dispencer corector (bandă corectoare) buc 10 
11. Fluid corector cu uscare rapidă şi diluant set 10 
12. Biblioraft plastifiat diverse culori 8 cm buc 50 
13. Burete magnetic pentru Whiteboard buc 2 
14. Capsator pentru capse 24/6 maximum 25 coli buc 5 
15. Capsator pentru capse 24/6 maximum 40 coli buc 5 
16. Decapsator pentru toate tipurile de capse buc 5 
17. Capse 24/6 cut 20 
18. Set markere patru culori pentru tablă set 15 

19. Marker permanent pentru scris CD-uri culori 
diferite in set 

set 5 

20. Pixuri cu gel diferite culori  - albastru, negru, 
roşu buc 50 

21. Creion mecanic 0,7 mm cu vârf şi con de 
metal  buc 10 

22. Rezerve mine creion mecanic 0,7 mm buc 20 
23. Notes autoadeziv 76 mmX76 mm 100 file/set buc 20 
24. Cub din hărtie color 9x9 cm 100 coli buc 20 
25. Suport pentru cub de hărtie buc 5 
26. Etichete autoadezive albe set 3 
27. Etichete autoadezive pentru biblioraft 80 mm set 10 
28. Dosare plastic cu şină şi găuri, culori diferite set 20 

29. Folii de protecţie documente A4 cu perforaţii 
standard set 100 buc 

set 20 

30. Hartie Copiator A4 80 gr/mp, 500 coli/top top 100 

31. Hartie Hartie Copiator A3 80 gr/mp, 500 
coli/top top 5 

32. Hârtie Flipchart 50 buc/set set 4 

33. Perforator A4 25 de coli baza din metal, 
rezistent si fiabil buc 5 

34. Tus pentru stampile culoarea rosie si neagra buc 6 
35. Radiera de cauciuc, ştergere uşoară buc 20 
36. Coperţi plastic A4 set 100 bucăţi set 2 

37. Spirale plastic 100 buc/cutie – 7 mm cutie 1 

38. Spirale plastic 100 buc/cutie – 12 mm cutie 1 
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39. Spirale plastic 100 buc/cutie – 21 mm cutie 1 
40. Foarfece 15 cm buc 2 
41. Foarfece 25 cm buc 2 
42. Cutter 9mm buc 5 
43. Cutter 18 mm buc 5 

44. Cartuş color imprimantă Hp Deskjet 5740 
343 

buc 2 

45. Cartuş negru imprimantă Hp Deskjet 5740 
339 buc 2 

46. Cartuş negru imprimantă Hp 5150 56/58 buc 4 
47. Cartuş color imprimantă Hp 5150    57 buc 4 
48. Cartuş negru imprimantă Hp 6940 339 buc 2 
49. Cartuş color imprimantă Hp 6940 344 buc 2 
50. Cartus CC641EE buc 6 
51. Cartus CC644E buc 6 
52. Toner TK-540K buc 3 
53. Toner TL-540C buc 3 
54. Toner TK-540Y buc 3 
55. Toner TK-540M buc 3 
56. Toner CE740A buc 1 
57. Toner CE743A buc 1 
58. Toner CE742A buc 1 
59. Toner CE741A buc 1 
60. Cartus PG-512 buc 3 
61. Cartus CL-513 color buc 3 
62. Cartuş Xerox Cannon Oce 3121 buc 2 
63. Toner Xerox Cannon Oce 3121 buc 2 
64. Cartuş negru imprimantă Hp 3550 buc 2 
65. Cartuş color imprimantă Hp 3550 buc 2 

66. Capăt imprimantă Hp Business Inkjet 1000 
Albastru buc 1 

67. Capăt imprimantă Hp Business Inkjet 1000 
Negru 

buc 1 

68. Capăt imprimantă Hp Business Inkjet 1000 
Roşu buc 1 

69. Capăt imprimantă Hp Business Inkjet 1000 
Galben buc 1 

70. Cartuş imprimantă Hp Business Inkjet 1000 
Albastru (Cyan) buc 1 

71. Cartuş imprimantă Hp Business Inkjet 1000 
Negru (Black) buc 1 

72. Cartuş imprimantă Hp Business Inkjet 1000 
Roşu (Magneta) buc 1 

73. Cartuş imprimantă Hp Business Inkjet 1000 
Galben (Yellow) buc 1 

74. Cerneala universală (culoarea neagră) refill 
imprimante sticluţe 500 ml-1 litru buc 5 

75. Cerneala color refill imprimante Albastru 
(Cyan)  sticluţe 100 ml-500 ml buc 2 

76. Cerneala color refill imprimante Roşu 
(Magneta) sticluţe 100 ml-500 ml buc 2 

77. Cerneala color refill imprimante Galben 
(Yellow) sticluţe sticluţe 100 ml-500 ml buc 2 

78. CD blank 80 min/710 Mb buc 200 
79. DVD blank 4,7 GB buc 100 
80. Set 3 taviţe pentru documente set 5 
81. Plicuri corespondenţă A5 autoadezive buc 100 
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82. Plicuri corespondenţă A4 autoadezive buc 100 
83. Plicuri CD-uri buc 200 
84. Serveţele pentru curăţat monitor set 100 buc buc 5 

85. Suporturi de birou cu 4 compartimente diverse 
culori buc 10 

86. Riglă 20 cm buc 5 
87. Riglă 40 cm buc 5 
88. Clipboard culori diverse buc 10 
89. Role fax 210X12 mm buc 10 
90. Spray pentru curăţat tabla magnetică buc 5 
91. Calculatoare de birou afişaj 12 cifre buc 5 
92. Aparat de laminat A4 buc 1 
93. Folii de laminat A4 set 3 
94. Ghilotină max. 40 coli buc 1 

 
1. Ofertantul declarat câştigător va furniza produsele în conformitate cu Comenzile ferme primite de la beneficiar. 
3. Furnizorul va livra produsele în maximum 3 zile de la primirea comenzilor de la beneficiar. 
4. Furnizorul va emite câte o factură pentru fiecare comandă în parte, după livrarea acesteia. 
Factura va fi întocmită în lei . 
5. Plata facturilor se va face in termen de 30 zile calendaristice de la data recepţionării produselor de către 
beneficiar. 
6. Preţurile unitare ofertate nu pot depăşi valorile corespunzătoare din propunerea financiară . 
7. Ofertantul câstigator va livra produsele la sediul SC Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA, fără a solicita 
plaţi suplimentare. 
8. Beneficiarul poate anula sau suplimenta comanda dacă hotărârea de anulare sau modificare a comenzii se ia 
înainte de livrarea produselor.  
9. Ofertantul cîştigător va desemna o persoană, din personalul propriu, care să se ocupe de relaţia şi 
comunicarea cu beneficiarul, şi care va ţine legătura cu persoana/persoanele desemnate de beneficiar pentru 
fiecare comandă în parte. 
10. Produsele vor fi împachetate corespunzător astfel încât să nu se deterioreze în timpul transportului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intocmit, 
Consilier juridic, 
Oana Muraru 
 
 
 
 
 
 
Avizat, 
Manager de proiect, 
Ec. Silvia Rusu 
 

 
----------------------------- 
12 A se vedea documentul CE "Instrument de lucru pentru utilizarea fondurilor structurale şi de coeziune - 
Asigurarea accesibilităţii şi nediscriminarea persoanelor cu disabilităţi". (fişier disponibil în format electronic, în limba 
engleză, la adresa www.fseromania.ro. secţiunea Materiale informative]. 
 



 

     

 

 

  

 

 

 

8 
 

FORMULAR 1  
 
OPERATOR ECONOMIC   
______________________________ 
______________________________ 
 

 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
 

 Subscrisa .................................................................., cu sediul în ......................................... înregistrată în 
Registrul Comerţului sub nr. .........................., CUI ................................., atribut fiscal ....., reprezentantă legal prin 
................................................................................, în calitate de ............................................., împuternicim prin 
prezenta pe .............................................................. ..........................................................................................., cu 
domiciliul în ....................................... ..........................................................................................., act de identitate 
..... seria ....... nr. ........................................, eliberat de .................................... la data de ................................, 
CNP .........................................., având funcţia de ........................................................., să ne reprezinte în 
vederea ofertării în cadrul procedurii de achiziţie organizată de S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. 
Piatra-Neamţ, în calitate de achizitor, în scopul atribuirii contractului de ........................................... (se 
nominalizează titlul conform documentaţiei). 
 În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 
procedură; 

2. să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii; 

3. să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 
procedurii; 

4. să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 

privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
 
Împuternicirea este însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite. 

 
 

Data completării,       Operator economic, 
           ................................................   ................................................ 

Reprezentant legal, 
................................................ 
L.S. 
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FORMULAR 2 

 
PROPUNERE FINANCIARĂ 

OPERATOR ECONOMIC   
______________________________ 
______________________________ 
 
Către: S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. PIATRA-NEAMŢ 
B-dul Decebal nr. 32 
Tel.: 0233/211.020; 0233/218.110, fax: 0233/206.575 
 
 
    Domnilor, 
    1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............. (denumirea/numele 
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 
menţionată, sa furnizam/sa inchiriem/sa furnizam în sistem leasing cu opţiune de cumpărare/sa furnizam în 
sistem leasing fără opţiune de cumpărare (se elimina opţiunile neaplicabile) ................. (denumirea produselor), 
pentru suma de ............. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), platibila după recepţia produselor, 
în rate lunare sau trimestriale (se elimina opţiunile neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea adăugată în 
valoare de ........... (suma în litere şi în cifre.) 
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa furnizam produsele în graficul 
de timp anexat. 
    3. Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de ........ zile, (durata în litere şi cifre), 
respectiv pana 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. Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 
    5. Precizam ca: 
    │_│ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în 
mod clar "alternativa"; 
    │_│ nu depunem oferta alternativa. 
    (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare.) 
    6. Am înţeles şi consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa constituim 
garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
    7. Intelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o 
puteti primi. 
 
    Data .../.../... 
    .................., (semnatura), în calitate de ............. legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele ............ 
(denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULAR 3  

 
 

OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 

LOT Nr. _______ 

Nr. 
crt. 

Denumire (produs, serviciu, 
lucrare) 

Cant. 
  

Pret unitar,  
(fara TVA) 

Pret total,  
(fara TVA) 

   

                                  
lei 

                              
lei 

euro euro 

   

                      
lei 

                              
lei 

euro euro 

   

                                  
lei 

                              
lei 

euro euro 

   

                                  
lei 

                              
lei 

euro euro 

 TOTAL LOT NR. ______  

                                  
lei 

                              
lei 

euro euro 
 
NOTA: Se completeaza pentru fiecare produs si lot de produse in parte. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

____________________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
                                          (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                              (denumirea/numele ofertantului) 
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FORMULAR 4 

 
OPERATOR ECONOMIC   
______________________________ 
______________________________ 
 

 
DECLARAŢIE  

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181 DIN OUG NR. 34/2006 
 

 
Subsemnatul ............................................................................., reprezentant împuternicit al 

................................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului 
economic), în calitate de ofertant la procedura organizata de 
……………………………………………………………………… pentru achiziţia de 
„……………………………………………………, declar pe proprie răspundere că: 

a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator judiciar sau 
activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu 
suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu facem obiectul procedurilor legale prevăzute la lit. a); 
c) au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România sau în ţara în care societatea este stabilită, până la data deschiderii ofertelor; 

d) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani; 
e) nu am fost condamnaţi, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 

o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de 
care dispunem. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completarii ......................                   Operator economic, 
                                                                                .................................... 

(semnatura autorizata) 
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FORMULAR 5 

      Operator economic 
    .......................... 
      (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea/numele şi 
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi 
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe 
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/sau spalare 
de bani. 

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 
doveditoare de care dispun. 
 
     Data completării .............                                                                                                     Operator economic, 
                                                                                                                                                     ................................ 

                                                                                                                                              (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


