
FORMULAR model
          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  proiectarea și execuția lucrarilor 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)



FORMULAR model
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  proiectarea și execuția lucrarilor 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)

 



     OPERATOR ECONOMIC
_____________________
     (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

    1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului _______________
______________________________, ne oferim ca în conformitate cu 

                        (denumirea/numele ofertantului)

prevederile  şi  cerinţele  cuprinse  în  documentaţia  mai  sus  menţionată,  să  executăm  __________________
_________________________________________________________

(denumirea lucrării)

pentru suma de ___________________________________________________________ lei,

(suma în litere şi în cifre)                 

la care se adaugă TVA în valoare de __________________________________________ lei.

                                   (suma în litere şi în cifre)

 2. Ne angajăm ca în cazul  în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea
serviciilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere, să începem lucrările cât mai curând posibil
după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie din cadrul
propunerii tehnice ________________________luni calendaristice.            

(perioada în litere şi în cifre)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 

___________________________ zile, respectiv până la data de ____________________

  (durata în litere şi în cifre)                                                                                                (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  aceasta  ofertă,  împreuna  cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi .



5. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim  garanția  de  bună  execuție  în  conformitate  cu  prevederile  documentației  de  atribuire,  în  procent
de ..........% din valoarea contractului, astfel: 

 prin instrument de garantareemis de o societate bancară sau de o societate de asigurări
 prin reţineri succesive din facturi

(sebifeazăopţiuneacorespunzătoare) 

6. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă pe care
o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

________________________

                    (Nume și prenume)

_________________, în calitate de _________________, legal autorizat sa semnez

                        (semnătura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operator economic)



ANEXĂ LA FORMULAR DE OFERTĂ

Nr. 
crt.

Denumire Se va completa de către ofertant

1. Termen de execuţie Se va indica termenul de execuţie în conformitate cu 
prevederile Documentaţiei de Atribuire

2. Valoarea maximă a lucrărilor 
executate de subcontractanţi

Se va indica valoarea şi % lucrărilor executate de 
subcontractanţi (dacă este cazul)

3. Garanţia de bună execuţie în cuantum de ......... % din preţul contractului, fără TVA.

4. Perioada de mobilizare (durata de 
la data primirii ordinului de 
începere a lucrărilor până la data 
începerii execuţiei)

Se va indica (in zile) perioada de timp necesara pentru 
mobilizarea tuturor resurselor  

5. Soluţionarea problemelor apărute 
în cadrul executării lucrării              

Se va indica (in zile) perioada de timp necesara pentru 
solutionarea problemelor aparute

      Data ...............................

Operator economic,......................

 (semnatura autorizată şi ştampila)


