
Documentele şi formularele care trebuie prezentate de Ofertant 

Secţiunea conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei 

şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi 

evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 

Fiecare candidat /ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică are obligaţia de a prezenta documentele şi formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, 

completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 

 

 

Propunere tehnică aferenta Acord-cadru pentru furnizare de produse  pentru dotarea 

centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 (Frigidere, dozatoare de apă și cuiere) 

 

Nr.crt. Descriere cerinte minime din 

caietul de sarcini 

 Confirmaţi 

conformitatea fiecărei 

caracteristici cerute in 

specificaţiile tehnice 

prin „DA” sau „NU”. 

Va rugam sa urmăriţi si 

clauzele generale 

referitoare la 

specificaţiile tehnice 

prezentate in caietul de 

sarcini 

SPECIFICAŢIILE OFERTATE 

Se indica specificaţiile  oferite 

A se completa separat pentru 

fiecare specificatie solicitata Va 

rugam sa urmăriţi clauzele 

referitoare la specificaţiile tehnice 

prezentate in caietul de sarcini, 

respectiv în coloana din stanga a 

tabelului. 

1 

Frigider cu una sau două usi  

Detalii frigider 

Volum net 355 l 

Clasă energetică F 

No frost, compresor inverter  

Display, control electronic 

Lumină interioară led 

Funcție super răcire,  

Alarmă ușă deschisă, 

Minim 3 rafturi, 

1 compartiment fructe & 

legume, 

Cu control umiditate, 

Dimensiuni (h x l x a) 1850 x 

595 x 650 mm 

Termen de garanție 36 luni  

 

14   

2 

Dozator apa de podea cu 

compresor 

Caracteristici generale 

Tip funcționare Apă caldă Apă 

 

 

 

30 

  



rece  

Tip montare De sine stătător  

Sursa de apa Bidon  

Tip dozator Cu compresor  

Numar robinete  2  

Tip alimentare La rețea  

Specificatii tehnice 

Tensiune alimentare 240 V  

Debit maxim apa rece 
 

2.5 l/h   

Debit maxim apa calda 5 l/h  

Termen de garantie 24 

luni  
 

 

 

 

 

 

6 

Cuier  

Suport agățat haine   

-8 agatatori  

Greutate maxima suportata 10 kg. 

Dimensiuni : Inaltime 170 cm;  

Caracteristici generale 

Tip suport agățat haine  Pom  

Tip montare Podea  

Număr agățători 8  

Dimensiuni 

Inaltime 
170 

cm  

Lungime 46 cm  

Latime 46 cm  

Greutate maxima 

suportata 
10 Kg  

 

 

 

30 

 

  

Termen de livrare  

Garanție acordată produselor  

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de 

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________ 

                                                       (denumire/nume operator economic 



 

ATENTIE: 

1. Propunerea tehnica depusa aferentă fiecărui lot trebuie să indice clar specificațiile ofertate, în așa fel încât 

să permită evaluatorilor să stabilească conformitatea cu cerințele minime solicitate în Documentația de 

atribuire. Ofertele care nu permit identificarea precisă a cerințelor pot fi respinse de către evaluatori. 

2. Oferta trebuie să fie suficient de clară și detaliată pentru a permite evaluatorilor o comparare facilă între 

specificațiile cerute și specificațiile oferite. 

 

Operator economic, 

…………………………. 

(semnătură autorizată) 

 

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă] 

 

Formular de Ofertă 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] 

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]  

 

Către: Autoritatea Contractantă [a se introduce denumirea]   

 

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Acordul cadru ce rezultă 

din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contractul 

subsecvent care sor încheia în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică 

și Financiară. 

 

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de 

Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei: 

i. ofertăm prețul total de ______ pentru acordul cadru pe 12 luni stabilita ca înmultire a cantitatilor 

maxime de produse/servicii cu pretul/tariful ofertat [Autoritatea Contractantă introduce moneda 

procedurii] [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se 

adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere],  

 

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că: 

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ____ 



[introduceți detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul 

procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea 

Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în 

legătură cu procedura la care depunem Oferta; 

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației 

achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin 

documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și 

HG nr. 395/2016; 

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici 

rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, 

stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției; 

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra 

acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente; 

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta 

noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea; 

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada 

pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în 

legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;  

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial 

asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea 

Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente; 

viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță 

incluși în documentatia de atribuire şi contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, 

finalizarea activităților și obținerea rezultatelor. 

 

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] 

zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord 

că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.  

 

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această 

procedură declar că: 

i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a 

depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția 



ii. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de 

interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat 

Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor 

cât și pe perioada derulării Contractului. 

iii. noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a 

subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate 

pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de 

calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă 

solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, 

fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de 

Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE. 

iv. noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători 

pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea 

criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea 

Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului 

de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport 

solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după 

cum am fost instruiți prin documentele achiziției  

v. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, 

inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din 

contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice. 

vi. până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, 

împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității 

Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm 

pentru noi. 

vii. Precizăm că: 

 depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă 

separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”; 

 nu depunem Ofertă Alternativă. 

[Se bifează opţiunea corespunzătoare.] 

[Autoritatea Contractantă elimină punctul vii. în cazul în care în Fișa de date a achiziției nu se 

prevede posibilitatea depunerii de Oferte Alternative] 

viii. Înțelegem că Autoritatea Contractantă  



a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a 

anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor 

stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016. 

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o 

poate primi. 

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile 

menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare 

într-o astfel de situație. 

ix. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care 

transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-

o asociere, în calitate de subcontractant). 

x. Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, 

alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că 

părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au 

caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul 

comercial şi dreptul de proprietate intelectuală: 

Nr. Crt.  Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară 

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] 

1.  .... [introduceți informația] 

2.  .... [introduceți informația] 

De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care 

părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt 

confidențiale sunt următoarele: 

Nr. Crt.  Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea 

Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale 

1.  .... [prezentați motivul] 

2.  .... [prezentați motivul] 

  

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat 

în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții 

operatorului economic” 

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

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei  ...................................................................... 

 

 

 

 



 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 

Lotul 2- Acord-cadru pentru furnizare de produse  pentru dotarea centrelor de vaccinare împotriva 

COVID-19-Dotări 

 

Nr.crt. Descriere cerinte minime din 

caietul de sarcini 

Cantitate maxima 

accord cadru 

Preț unitar 

fără TVA 

Valoare lei fără 

TVA 

1 2 3 4 5=3*4 

1 Frigidere  14   

2 Dozator apa de podea cu 

compresor 

30  
 

3 Cuier 30   

 Total  valoare acord cadru 12 luni lei 

fără TVA  

 

Valoare TVA 
 

Total valoare acord cadru 12 luni lei cu 

TVA  

 

 

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                        

             OPERATOR ECONOMIC                                                             FORMULAR 35 

       __________________ 

   (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE  

ART. 60 DIN LEGEA 98/2016 

 

          Subsemnatul....................................., in calitate de reprezentant împuternicit 

al...............................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in 

acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 59 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, 

respectiv că nu am membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau supervizare şi/sau 

acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se 

află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 alin. (1), cu persoane ce deţin funcţii 

de decizie în cadrul autorităţii contractante. 

 

Data completării…………………….. 

Operator economic, 

…………………………. 

(semnătură autorizată) 


