
                                                        
    Formular 1 

Declaraţie 

privind neîncadrarea în dispoziţiile art.59 şi 60 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice 

 
Subsemnatul(a) ....................................................................................................... 

reprezentant legal / împuternicit al 
.........................................................................................................(denumirea, numele 
operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant 
/concurent/terţul susţinător, la procedura de………................……………. (se menţionează 
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
................................................................................................................................................. 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de 
....................................... (zi/lună/an), organizată de 
................................................................................................ (denumirea autorităţii 
contractante), declar pe propria răspundere că nu mă aflu în conflict de interese cu 
autoritatea contractantă Casa de Asigurari de Sanatate Caras Severin conform celor 
prevederilor art 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice actualizata. 

    Reguli de evitare a conflictului de interese 

  “ART. 59 

In sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 
personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care 
acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii 
de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un 
interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element 
care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 
 
  ART. 60 

     (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar 
putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, 
reglementate cu titlu exemplificativ: 

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care 
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia 
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu 
persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 
supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii 
rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, 
financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze 
independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 



d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care 
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane 
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până 
la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 
decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire. 
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege 
persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 
10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de 
vot în adunarea generală. 
 

 Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu 
privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: 

 
Ec. Zeman Mirela –Director General; 
Ec. Graore-Balaşiu Virginica - Director executiv al Direcţiei Economice; 
Ec Abrudan Ionel Vasile- Compartiment Achizitii Publice 

 

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. 

  

OFERTANT 

................................................. 

(semnătură autorizată) 

L.S. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Operator Economic        Formular 2 
.......................... 
(denumirea) 
 

D E C L A R A Ţ I E 
privind neincadrare in art. 164 din Legea 98/2016 privind achiztiile publice 

 
 Subsemnatul(a) ........................................................................................... 
reprezentant legal /  împuternicit al 
...........................................................................................(denumirea, numele operatorului 
economic), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant /concurent/terţul 
susţinător, la procedura de………................……………. (se menţionează procedura) pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
.............................................................................. (denumirea produsului, serviciului sau 
lucrării şi codul CPV), la data de ............................. (zi/lună/an), organizată de 
............................................................................. (denumirea autorităţii contractante), declar 
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile potenţial generatoare de conflict de 
interese prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 actualizata privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică: 

„ART 164 

 (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma 
analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt 
mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
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. 18^1-
18^5 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. 
(2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate 
cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre 
definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control 
în cadrul acestuia.” 
 

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa 
cum este acesta definit la art. 164, alin (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. 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Formular 3 

Declaratie 

privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitile publice 

 
Subsemnatul(a) ........................................................................................... 

reprezentant legal / împuternicit al 
...........................................................................................................(denumirea, numele 
operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant 
/concurent/terţul susţinător, la procedura de………............................……………. (se 
menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
.................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul 
CPV), la data de ............................. (zi/lună/an), organizată de 
............................................................. (denumirea autorităţii contractante), declar pe 
propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la 
art. 164 din Legea 98/2016 actualizata privind atribuirea contractelor de achiziţie publică 

 
“Art 164 

 (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic 
despre care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 
contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre 
judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în 
conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat. 
(2) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în 
cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator 
economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la 
bugetul general consolidat. 
(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei 
de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la 
bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau 
beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii 
acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate 
sau a amenzilor.” 

 
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. 
 
 
Data completării 
Operator economic,.......................................... (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 



    Formular 4 

Declaratie 

privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitile publice 

 
Subsemnatul(a) ........................................................................................... 

reprezentant legal / împuternicit al 
............................................................................................................(denumirea, numele 
operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant 
/concurent/terţul susţinător, la procedura de………................................……………. (se 
menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
.................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul 
CPV), la data de ............................. (zi/lună/an), organizată de 
............................................................. (denumirea autorităţii contractante), declar pe 
propria răspundere că nu sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 privind 
achiziţiile publice actualizata. 

 „ ART. 167 
 
 (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele 
situaţii: 
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra 
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente 
prin care se constată încălcarea acestor obligaţii; 
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 
încetarea activităţii; 
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o 
decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a 
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care 
vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 
cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin 
severe; 
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a 
condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte 
măsuri mai puţin severe; 
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 
reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii 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 sancţiuni 
comparabile; 
h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor 
transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de 
excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste 
informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al 
autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje 
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate 



care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind 
excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea 
acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul 
operator economic. 
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din 
procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura 
generală de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate 
de operatorul economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa 
contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator 
economic se află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi 
un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a 
activităţii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral 
graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanţă. 
(3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice 
abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, 
cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor 
sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă 
gravă. 
 (4) Abrogat.  
(5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are 
suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi 
operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 
legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 
a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici 
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere 
al conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; 
b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la 
procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, 
rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură 
personală, financiară sau economică sau de orice altă natură; 
c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât 
individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori 
economici; 
d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi 
operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări 
de participare. 
(6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea 
contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile 
identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de 
atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile. 
(7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul 
Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6). 
(8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, 
livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi 
majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 
 

 

 



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 posibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

  

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

  

  

  

Candidat /ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 

 
 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Formular 5                                                                                                     
 
Operator economic 
………………………………………                  
(denumire/numele) 
 
      
                 INFORMATII GENERALE 
 
1. Denumirea/ numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central 
4. Telefon: 
     Fax: 
     Telex: 
     E-mail: 
5. Certificatul de inmatriculare/ inregistrare…………………………………………. 
     (numarul, data si locul de inmatriculare/ inregistrare) 
 
6. Obiectul de activitate pe domenii…………………………………………………..                        
              ( in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/ sucursalelor locale, daca este cazul:………………………….. 

 (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

Anul Cifra de afaceri anuala 

la sfarsitul anului fiscal 

(mii lei) 

Cifra de afaceri anuala 

la sfarsitul anului fiscal        
(echivalent euro) 

1. 

2. 

3. 

Media anuala: 

 
                                                   Operator economic, 
                                                       ...................... 
                                                   (semnătură autorizată) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Formular 6      
Operator economic 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI  

DE PRODUSE / PRESTARI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
Subsemnatul.................................................................................... reprezentant 

legal / împuternicit al .............................................................................. (denumirea/numele 
şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei 
de fals în acte publice, că datele prezentate în tabe lsunt reale. 

 
 

 
Nr. 
crt
. 
 
 
 

 
Obiect 
contrac

t 
 

 
CP
V 

 
Denumirea/numel
e beneficiarului/ 

clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

furnizorului*
)  

 
Preţul total 

al 
contractulu

i  

 
Procent 
îndeplini

t de 
furnizor 

(%) 

 
Perioada 

de 
derulare a 
contractulu

i **) 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

     
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 

alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

Operator economic, 
.................................. 
semnătură autorizată) 

 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; 
subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului 

 
 



 
               Formular 7 
   Operator economic 
    SC ________ 
    (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
    Către CAS CS, Resita.............................................................. 
                (denumirea autorităţii organizatoare şi adresa completă) 
 
    Domnilor, 
    1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul 
............................................................................, reprezentanţ legal al ofertantului 
................................................................................................................. (denumirea/numele 
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia mai sus menţionată, să prestam / furnizam_servicii de 
................................................................... (denumirea serviciului / produsului/lucrarii), 
pentru suma de/la un tarif/la un tarif de .................................. .................. lei / luna / ora (se 
elimina optiunile neaplicabile) fara tva.......................................................................  (suma 
în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată 
în valoare de 
.................................................................................................................................................
lei (suma în litere şi în cifre.)  
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa furnizam 
produsele / să prestăm serviciile mentionate. 
    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. 
   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  
4. Precizăm că: 
    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
    |_x| nu depunem ofertă alternativă. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
    5. 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. 
    6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice 
altă ofertă pe care o puteţi primi. 
 
7. Alte mentiuni .......................................................... 
 
    Data _______/_______/___2022______ 
 
    __________________________, (semnătură), în calitate de _reprezentant_________, 
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ______________ (denumirea/numele 
operatorului economic 
 


