FORMULARE
Monitor de gaze cu efect de seră - metoda de analiză fotoacustică

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

Formular nr. 1

DECLARAŢIE privind evitarea conflictului de interese, conform art 59-60 din Legea nr 98/2016

Subsemnatul
................................................................................
reprezentant
imputernicit
al
.........................................................................................,
în
calitate
de
ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura de ......................................................... pentru achiziția
de ......................................................................................................................................, declar pe propria
raspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice,
ca, la procedura.................................................................... (se mentioneaza procedura), aplicată pentru
încheierea contractului/ acordului-cadru de achiziție publică având ca obiect
................................................................. organizată de ...................................................................... ,
Nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
respectiv :
d)
eu sau subcontractantul propus sau terţul susţinător declarat nu am drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/ organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu am 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;
e)
nu am 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.
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.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea
exclusivă.
Data completării ..................................

Operator economic,
(.............
(semnatura autorizată )

OPERATORUL ECONOMIC
_______________________
(denumirea/numele)

Formular nr. 2

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate
(denumirea/numele ofertantului) cu prevederile si cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată,
să furnizăm Monitor de gaze cu efect de seră - metoda de analiză fotoacustică
(denumirea prestaţiei) pentru suma
de_________________________ (euro)
(suma in litere si in cifre)
plătibilă după furnizarea produsului, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
____________________
(suma in litere şi în cifre)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm serviciile în
graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că :
|_| depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat in mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. 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.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta ofertă pe care
o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(semnătura)
oferta pentru şi în numele

____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

Anexă la ofertă
..................................................................
(denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru
Monitor de gaze cu efect de seră - metoda de analiză fotoacustică

Nr.
crt.

1

Denumirea
produsului

Cantitate

Monitor de gaze cu
efect de seră metoda de analiză
fotoacustică

1

Preţul unitar
euro
(exclusiv TVA)

VALOARE TOTALA A OFERTEI
Exclusiv TVA
VALOARE TVA
VALOARE TOTALA A OFERTEI Inclusiv TVA

Data completării……………

Operator economic………………..
Semnătura autorizată

Preţul
total
euro
(exclusiv TVA)

