
OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
___________________________________pentru suma de  
         (denumirea serviciului) 
_______________________________________lei, la care se adauga TVA in valoare de      
          (suma in litere si in cifre),  
_________________________lei. 
        (suma in litere si in cifre) 
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam 
serviciile in graficul de timp anexat. 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 
___________________ zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 
(durata in litere si cifre)                                                              (ziua/luna/anul) 
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, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, 
vor constitui un contract angajant intre noi. 
5. Alaturi de oferta de baza: 
     _ 
    |_|   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. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. 
7. 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 ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 



OPERATOR ECONOMIC           
____________________ 
   (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 

ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016 
 
1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ 
(candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  
la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Servicii de audit financiar extern al 
proiectului “Modernizare strazi urbane in orasul Sovata” , SMIS 117710 organizat de Oras 
Sovata , declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în 
autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar 
că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură. 
Lista cu persoanele care deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, 
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: 
 
Fulop Laszlo Zsolt – Primar, Bartha Eva – Secretar general, Hajdu Maria Magdolna –Sef 
serv. Economic, Marton Csaba – Responsabil Achizitii, Kiss Ferenc – viceprimar, Bartha 
Jozsef – consilier local, Székely Béla Tivadar – consilier local, David Katalin – consilier 
local, Molnos Ferenc – consilier local, Arros Denes – consilier local, Fulop Nagy Janos – 
consilier local, Kiss Ibolya Eniko – consilier local, Csortan Imre – consilier local, Pal Tamas 
– consilier local, Fazakas Tibor- consilier local, Nagy Laszlo – consilier local, Portik Antal  – 
consilier local, Kirilla Gyula – consilier local, Matei Traian – consilier local, Popa Silviu 
Valentin – consilier local, Kalanyos Janos – consilier local. 
 
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 de care dispun. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
2. Subsemnatul ___________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere și prevederile art. 61 din Legea nr. 
98/2016. 

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 de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

Operator economic, 
_________________  

(semnatura autorizată) 
 



Operator economic 
 

(denumirea/numele) 
 
 
 
 

Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, social si al relatiilor de munca pe toată 
durata de îndeplinire a contractului de lucrări 

 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant, împuternicit al  , 
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la 
respectarea condițiilor de mediu, social si al relatiilor de munca pe toată durata de îndeplinire a 
contractului, pentru personalul angajat in derularea contractului. 

Totodata, ma angajez prin prezenta, ca voi respecta regulile privind respectarea condițiilor  de  
mediu,  social  si  al  relatiilor  de  munca  pe  toată  durata  de  îndeplinire  a contractului, care 
trebuie asigurate in conformitate cu legislatia in vigoare, pe parcursul indeplinirii contractului pentru 
personalul implicat in acesta. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de  . 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
Data completării ...................... 

 
Operator economic 

(semnătură autorizată) 




