OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV
Bucuresti, Sos. Pavel D. Kiseleff, nr. 34, sector 1, cod 11347
telefon: +40 21 224.60.85, fax: +40 21 224.60.84

“SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE, TRANSPORT DE VALORI”
Cod CPV: 79713000-5 Servicii de paza

FORMULARE

Aprilie 2017

OPERATOR ECONOMIC
___________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUNDERE
privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ________________, (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre
infracţiunileprevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, respectiv:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art.
36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de
control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din
Legea 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.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016
Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului
economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de achiziția pentru prestarea
serviciilor ................................................, cod CPV ..................................., la data de
............................., organizată de OCPI Ilfov, declar pe proprie răspundere că:
1.
Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din
Legea nr. 98/2016.
2.
Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situațiiprevăzute de art. 167 (1) din Legea
98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51din Legea nr. 98/2016;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activității;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutulinformațiilor transmise la solicitarea
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecție;
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să
obțineminformațiiconfidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii
de atribuire și nu am furnizat din neglijențăinformații eronate care pot avea o influență
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de
atribuire.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor
orice documente doveditoare de care dispunem.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată )

DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 si 60 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant imputernicit al
________________________________________________________________,
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) in calitate de ofertant la procedura
simplificata, declar pe proprie raspundere, urmatoarele: cunoscand prevederile art. 59 și 60 din
Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica si componenta listei cu
persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire, declar ca societatea noastra nu se afla in situatia
de a fi exclusa din procedura.
Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire :
Ghiba Ruxandra Nicoleta - Director, Musceleanu-Ispas Anca - Sef Serviciu, Grigore Georgeta Sef Serviciu, Valceanu Irina - Sef Serviciu, Epuran Daniela - Sef Serviciu, Dinut Adriana Ioana –
Coordonator Compartiment Achizitii si Administrativ, Voineag Nicolaie – Responsabil achizitii
publice.

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,
orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizata)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII
SIMILARE PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul,
reprezentant
imputernicit
al
...............................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai OCPI Ilfov cu privire la orice
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de …………………(se precizeaza data
expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
..........................................
(semnatura autorizata )

Nr.
Crt

Obiectul
contractului
Nr/data
contract

Denumirea/numele
beneficiarului/
clientului
Adresa

Calitatea
prestatorului

Valoarea
din
contract
indeplinita
de
prestator
Lei, fara
TVA

1
2
.....

Data
finalizarii
prestarii
serviciilor

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
PRIVIND REINNOIREA LlCENTEl DE FUNCTIONARE

Subsemnatul,
........................................
reprezentant
imputernicit
al
................................................(denumirea operatorului economic) declar pe propria raspundere,
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca in situatia in care pe parcursul derularii
contractului licenta de functionare eliberata de IGPR privind prestarea serviciilor de paza si
protectie isi inceteaza valabililatea, ma angajez ca in termenele prevazule de legisiatia in vigoare
(Legera nr. 333/2003 si HG nr 301/2012), sa procedez la reinnoirea licentei si sa prezint autoritatii
contrantante, in copie legalizata sau copie „conform cu originalul”, documentul edificator care
atesta reinnoirea licentei de functionare.

Subsemnatul,
........................................
reprezentant
imputernicit
al
................................................(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere
ca, in caz contrar celor prevazute mai sus, voi suporta toate consecintele ce decurg din lipsa
reinnoirii Licentei de Functionare, in cazul in care pe parcursul executarii contractului, intervine
acest eveniment.

Data completarii...........................
OFERTANT,
...................................
Semnatura autorizata
LS

DECLARATIA
privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de
munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

Subsemnatul
........................................,
reprezentant
imputernicit
al
(denumirea/numele
si
sediul/adresa
..................................................................
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in
acte publice, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul
mediului, social si al relatiilor de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta
legislatia de
securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in prestarea serviciilor.
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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane
juridice
sa
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai
...............................................
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de …………………… (se precizeaza data
expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizata )

Tert sustinator al capacitatii tehnice si/sau profesionale
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT FERM
privind indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala
a ofertantului_____________________
Catre: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov
Adresa: Bucuresti, Sos. Pavel D. Kiseleff, nr. 34, sector 1, cod 011347

Cu privire la procedura pentru atribuirea a acordului cadru/contractul..............................., noi .............
(denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), avand sediul inregistrat la .......... .............(adresa
tertului sustinator tehnic si profesional), ne obligam, in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la
dispozitia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice si
profesionale necesare pentru indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta,
conform ofertei prezentate si contractului /acordului cadru de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat intre
ofertant si autoritatea contractanta.
Acordarea sustinerii tehnice si profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia
celor care au fost incluse in propunerea financiara.
In acest sens, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia ..........
(denumireaofertantului) resursele tehnice si/sau profesionale constand in ................................................
..................................................................necesare pentru indeplinirea integrala, reglementara si la termen a
contractului /acordului cadru de achizitie publica.
Conform prezentului angajament, noi………………………(denumirea tertului sustinator financiar)
intelegem sa anexam, in copii conforme cu originalul, documentele din care sa rezulte modul efectiv prin
care vom asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la
respectivul angajament.
Noi, ....................... (denumirea tertului sustinator tehnic siprofesional), declaram ca intelegem sa
raspundem, in mod neconditionat, fata de autoritatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii
asumate de ....................... (denumire ofertant), in baza contractului /acordului cadru de achizitie publica, si
pentru care ................ (denumire operatorul) a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului
angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau
discutiune.
Noi, .................. (denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), declaram ca intelegem sa
renuntam definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atat fata de autoritatea
contractanta, cat si fata de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, partiala
sau totala, sau la executarea cu intarziere sau in mod necorespunzator a obligatiilor asumate de noi prin
prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), declaram ca
intelegem sa raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii
obligatiilor prevazute in angajament. Totodata, in calitate de tert sustinator, ne angajam sa raspundem in
mod solidar, sub conditia neindeplinirii de catre noi________________________(denumirea tertului
sustinator financiar) a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
Noi,.................................. (denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), declaram ca
intelegem, ca in cazul in care ................. ..........(denumire ofertant) intampina dificultati pe parcursul
executarii contractului de achizitie publica/acordului cadru, sa garantam materializarea aspectelor ce fac
obiectul prezentului angajament ferm.
Prezentul reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art.182 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, care da dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod
legitim, indeplinirea de catre noi a anumitor obligatii care decurg din sustinerea tehnica si profesionala
acordata .............................................................. (denumireaofertantului).
Data ................................
Tert sustinator,…………………………. (semnatura autorizata si stampila)

ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
1. Partile acordului :
_______________________, reprezentata prin................................, in calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si
________________________ reprezentata prin..............................., in calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociatii au convenit sa desfasoare in comun urmatoarele activitati:
a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de ...................................
................................(denumire autoritate contractanta) pentru atribuirea contractului /acordului cadru
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind
castigatoare.
2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizitie publica
este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de asociati se va
efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derularii procedurii de
atribuire si se prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului ( in cazul desemnarii
asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie).
4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
4.1 Se imputerniceste SC..............................., avand calitatea de lider al asociatiei pentru intocmirea ofertei
comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.
4.2 Se imputerniceste SC..............................., avand calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea
contractului de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord, in cazul
desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie).
5. Incetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea isi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a activitatilor prevazute la art. 2 din acord;
alte cauze prevazute de lege.
6 Comunicari
6.1 Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa la
adresa/adresele ......................................................., prevazute la art..........
6.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor fi solutionate
de catre instanta de judecata competenta.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de.....exemplare, cate unul pentru fiecare parte,
astazi............................(data semnarii lui)
Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________
Nota!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ si se va completa in functie de cerintele specifice ale
obiectului contractului.

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………

1. Parti contractante:
Acest
contract
este
incheiat
intre
S.C.
.......................
cu
sediul
in
........................................,
tel ........., fax ...................., reprezentata prin ........................... avand functia de .................,
denumita in cele ce urmeaza contractant general
si
S.C. ........................... cu sediul in ..........................., tel ............................, fax
................................, reprezentata prin ........................... avand functia de ...........................,
denumita in cele ce urmeaza subcontractant.
2. Obiectul contractului:
Art.1. Serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt ...........................
Art.2. Valoarea swerviciilor ........................... este conform ofertei prezentate de subcontractant.
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii
intocmite de subcontractant, contravaloarea serviciilor prestate in perioada respectiva.
- plata serviciilor se va face in limita asigurarii finantarii de catre beneficiarul ...........................
(denumire autoritare contractanta)
Art.4. Durata de prestare a serviciilor de ........................... este in conformitate cu contractul.
Art.5. Alte dispozitii:
Art.6. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor de ........................... si
neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de prestare angajata de contractantul general
in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea
serviciilor nerealizate la termen.
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.
Art.7. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe
care contractantul le are fata de investitor conform contractului ........................... (denumire
contract)
Art.8. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor solutiona pe cale legala.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________
(contractant)
(subcontractant

_________________________

Nota!: Prezentul Acord de subcontractare constituie un model orientativ si se va completa in
functie de cerintele specifice ale obiectului contractului.

OFERTANT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

PROPUNEREA TEHNICA

Denumirea contractului: …………………………………

Fiecare ofertant va intocmi propria Propunere Tehnica in care va prezenta/ detalia modul de
indeplinire a cerintelor prevazute in Caietul de sarcini.
De asemenea, ofertantul va include in Propunerea Tehnica si formularul:
"Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale, a
prevederilor caietului de sarcini si a clarificarilor/modificarilor/completarilor la
documentatia de atribuire"
in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

OFERTANT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTARII DE CATRE
OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), , in calitate de reprezentant al Ofertantului
……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii
Asocieri)
la
procedura
de
achizitie
pentru
atribuirea
contractului
____________________________organizata de OCPI Ilfov, confirm ca acceptam clauzele
contractuale asa cum au fost acestea prevazute in proiectul de contract pentru prestarea
serviciilor de ____________________________, pe care il prezentam atasat la prezentul
formular, initializat (semnat si stampilat) pe fiecare pagina.

De asemenea, va comunicam ca avem urmatoarele amendamente la clauzele
contractuale sus mentionate (vor fi mentionate amendamentele propuse sau, dupa caz,
mentiunea NU ESTE CAZUL):
- ___________________________
- ___________________________
- ___________________________

Data ______________

Asocierea;
imputernicit)

Reprezentant al Ofertantului
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata
si
denumirea
reprezentantului
___________ (semnatura si stampila)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
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, sa prestam
“....................................................... ............................................................... " pentru suma de
.....................................lei (suma in litere si in cifre), conform Anexa, la care se adauga taxa pe
valoarea adaugata in valoare de .....................................lei (suma in litere si in cifre).
Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile
in perioada stabilita.
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.
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.
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 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 _____/_____/________,
Subsemnatul ........................................... in calitate de ........................................... legal autorizat
sa semnez
oferta pentru si in numele ...........................................
(denumire/nume operator economic)
...........................................
(semnatura)

Anexa la Formularul de oferta

A. DEVIZ tariful orar agent paza
Denumire
Salariul minim pe economie (conf HG nr. 1/2017)
1450 lei pe luna / 166.00 ore pe luna = 8.73 lei pe ora
Spor ore de noapte
Spor concediu odihna
Spor ore weekend si sarbatori legale
Total salariu brut
CAS 15.08%
Fond accidente, boli prof. 0.205%
CASS 5.2%
Somaj 0.5%
Fond garantare 0.25%
Contrib. Concediu med si indemnizatii 0.85%
Total cheltuieli directe
Instruire personal
Servicii medicale/medicina muncii
Dotare agenti
Cheltuieli indirecte
Profit
Total cheltuieli
Nr. ore lunare
Tarif orar agent paza

Spor
%

Valoare
Lei, fara TVA

B. DEVIZ tarif transport valori
-

Se va descrie modul de calcul pentru tariful aferent transportului de valori

C. CENTRALIZATOR DE PRETURI
NR.
CRT.

Denumire servicii

Numar total

1

SERVICII DE PAZA si
PROTECTIE

17104 ore

2

TRANSPORT VALORI

60 zile

TOTAL OFERTA

Tarif
lei fara TVA

Valoare totala
lei - fara TVA

........................ lei,
fara TVA

Nota: se va calcula valoarea serviciilor pentru perioada 01.05.2017 – 31.12.2017 (8 luni)

Data completarii
…………………

Candidat / ofertant
…………………………
(semnatura autorizata)

