SECŢIUNEA III
FORMULARE
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FORMULAR S
Înregistrat la sediul
autorităţii contractante
Nr. .......... / ........……

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către,
Judeţul Satu Mare
440026, Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie, nr. 1
Ca urmare a anunţului de participare apărut în SEAP nr............/.........................,
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea lucrărilor de execuţie, inclusiv proiectare pentru
realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare şi Extindere Spital Judeţean de Urgenţă
Satu Mare" (reparaţii capitale Unitate de Primiri Urgenţe RK-UPU)
Noi, ...........................………….................................................., vă transmitem alăturat
următoarele:
1.Documentele ..............................................…..… privind garanţia pentru participare,
în cuantumul şi în forma stabilite prin documentaţia de atribuire;
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar în original şi unul în
copie, în limba română, conţinând:
a) oferta
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele
dumneavoastră.

Data completării .....................
Cu stimă,

Operator economic,
……...........................
(semnătura autorizată)
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FORMULAR T
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE

Oferta trebuie să fie insoţită de o împuternicire scrisă prin care persoana care a semnat
oferta este autorizată să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de
achiziţie publică. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu
formatul ţării în care ofertantul este înregistrat. O traducere autorizată în limba română va
însoţi orice împuternicire în oricare altă limbă.
În cazul unei Asocieri un partener trebuie să fie nominalizat ca lider, iar această
nominalizare să fie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii
cu drept de semnătură ai partenerilor din cadrul Asocierii.

Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.

Semnătura _____________________________________________________
În calitate de _____________________________________________________
Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ________________________________
Data

___________________________
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FORMULAR 12 A

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ________________(denumirea/numele
şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu
în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru
participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare
de bani.
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.

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

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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FORMULAR 12 B
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare
Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic),
în calitate de ofertant la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea
contractului/contractelor
de
achiziţie
publică
având
ca
obiect
.................................................................................................................................. (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/lună/an),
organizată de Judeţul Satu Mare, declar pe propria răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare,
reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată
.................;
c1) în ultimii 2 ani, nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplini sau a-mi îndeplini în
mod defectuos obligaţiile contractuale, din culpă proprie, fapt care să fi produs grave
prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
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.

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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FORMULAR 12 C
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .............................................. (denumirea
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în
acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de licitaţie
deschisă, având ca obiect ...................................................................................... (denumirea
serviciilor şi codul CPV), la data de ..................... (zi/lună/an), organizată de Judeţul Satu
Mare, particip şi depun ofertă:
 □ în nume propriu;
 □ ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................;
 □ ca subcontractant al ................................................;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar că:
 □ nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;
 □ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar că, voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
4. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Judeţului Satu Mare
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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FORMULAR 12 D
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
e-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare:
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri, profit, pe ultimii 3 ani fiscali încheiaţi:

Anul

Cifra de afaceri la
sfârşitul perioadei
prevăzute
(lei)

Cifra de afaceri la
sfârşitul perioadei
prevăzute
(echivalent euro)

Profit

1.
2007
2.
2008
3.
2009
Media anuală:
10. Lichiditatea generală (Lg = 100%): active circulante/datorii curente x 100

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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FORMULAR 12 E
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LUCRĂRI SIMILARE, EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice că, datele prezentate în tabelul anexat
sunt reale.
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, banca, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Judeţului Satu Mare,
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

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

Obiectul
contractului

0

1

Calitatea
Preţul total al
Codul
Denumirea/numele
CPV beneficiarului/clientului executantului contractului
Adresa
*)

2

3

4

Procent
îndeplinit de
executant
%

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
derulare a
contractului
**)

5

6

7

1

2

.....

Operator economic,
......................
(semnatura 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.
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FORMULAR 12 I
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL
CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
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,
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 Judeţului Satu Mare, cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Numărul mediu în ultimii 3 ani al personalului angajat: ...... persoane.
Informaţii privind personalul angajat în momentul actual

Număr

Total personal, din care
a) personal de conducere
b) personal angajat

Persoane responsabile direct de îndeplinirea contractului pentru proiectare:
Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia în cadrul contractului

1.
2.
.........
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Persoane responsabile direct de îndeplinirea contractului pentru execuţie:
Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia în cadrul contractului

1.
2.
.........
Anexez la declaraţie CV-urile cadrelor de conducere şi ale persoanelor nominalizate ca
responsabili direct pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Data completării .........

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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FORMULAR NR. 12 H
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE
DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA
CORESPUNZĂTOARE A
CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. (denumirea/numele şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei
de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
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,
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 Judeţului Satu Mare cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

LISTA
cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice
______________________________________________________________________________

Nr.
crt.

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

U.M
.

Cantitate

Forma de deţinere
Proprietate

1.
2.
....

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

12

Chirie

Leasing

FORMULAR 12 G
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al......................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice că, datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
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 Judeţului Satu Mare, cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi:
Nr.
Crt.

Denumire subcontractant

Partea/părţile din
contract ce urmează a fi
subcontractante

1.
2.
....

Operator,
………………………….
(semnatura autorizată )

13

Acord subcontractor cu
specimen de semnatură

FORMULAR 12 M

Operator economic
................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND PROTECŢIA MUNCII,
SĂNĂTATEA /SECURITATE ÎN MUNCĂ ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere că, la
elaborarea ofertei noastre am ţinut cont de obligaţiile referitoare la protecţia muncii,
sănătatea/securitate în muncă şi protecţia mediului, ce ne revin în conformitate cu prevederile
legislaţiei române în vigoare.

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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FORMULAR 12 N

Operator economic
................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ASIGURAREA ŞI RESPECTAREA PRINCIPIULUI
EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI NEDISCRIMINĂRII

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
______________________________
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că in
derularea contractului voi respecta prevederile directivelor adpoptate de UE:
Directiva 75/117/CE – privind principiul egalitatii de remuneratie pentru femei si barbati;
Directiva 76/207/CE privind aplicarea principului egalitatii de tratament intre femei si barbati
in privinta accesului la angajare, formare profesionala si promovare;
Directiva 78/2000/CE – privind egalitatea in domeniul ocuparii precum si alte aspecte ale vietii
cotidiene;
Directiva 43/200/CE privind tratamentul egal al persoanelor indiferent de origine rasiala si
etnica.
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.
Data completării ......................

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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FORMULAR X
EMITENT
____________
(denumirea)

INSTRUMENT DE GARANTARE
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către,
JUDEŢUL SATU MARE
P-ţa 25 Octombrie, nr.1, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare, cod poştal 440026

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrări de execuţie, inclusiv
proiectare pentru realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare şi Extindere Spital
Judeţean de Urgenţă Satu Mare" (reparaţii capitale Unitate de Primiri Urgenţe RK-UPU),
Noi __________________________________________ (denumirea emitentului), având
sediul înregistrat la _____________________________________________________(adresa), ne
obligăm faţă de Judeţul Satu Mare să plătim suma de _____________________________ (în litere
şi în cifre, în lei), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea
respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi
datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul ___________________________________________________________________
(denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________
(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________________________________
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a
ofertei.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de _____________________.
Parafată de ___________________ (semnătură autorizată)
în ziua _______ luna ________ anul _________.
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FORMULAR 10 C
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,
JUDEŢUL SATU MARE
P-ţa 25 Octombrie, nr.1, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare, cod poştal 440026
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului),
În conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, ,
Ne oferim să îndeplinim contractul de lucrări de execuţie, inclusiv proiectare pentru
realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare şi Extindere Spital Judeţean de Urgenţă Satu
Mare"(reparaţii capitale Unitate de Primiri Urgenţe RK-UPU) pentru suma de
__________________________________(suma în litere şi în cifre, în lei, precum şi echivalentul
în Euro, calculat la cursul inforeuro pe luna iunie de 1 Euro = 4,1646 lei), la care se adaugă taxa
pe valoare adăugată în valoare de ____________________ (suma în litere şi în cifre) lei, în
termen de ________(maxim 6 luni), din care:
 ne angajăm să prestăm serviciile de proiectare tehnică pentru suma de
__________________________________(suma în litere şi în cifre, în lei, precum şi
echivalentul în Euro, calculat la cursul inforeuro pe luna iunie de 1 Euro = 4,1646
lei), la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de
____________________ (suma în litere şi în cifre) lei, în termen de
________(maxim 30 zile) şi
 ne
angajăm
să
executăm
lucrările
pentru
suma
de
__________________________________(suma în litere şi în cifre, în lei, precum şi
echivalentul în Euro, calculat la cursul inforeuro pe luna iunie de 1 Euro = 4,1646
lei), la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de
____________________ (suma în litere şi în cifre) lei, în termen de
________(maxim 5 luni).
2. Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de ___________luni.(minim 24 luni)
3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să îndeplinim
contractul în graficul de timp anexat.
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4. 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.
5. 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.
6. Precizăm că:
 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”
 nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
7. Am înţeles şi consimţim că, 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.
8. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____
_____________, (semnătură), în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele ____________________ (denumirea/numele operatorului economic)
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FORMULAR J
Emitent
___________________
(denumirea)

INSTRUMENT DE GARANTARE DE BUNĂ EXECUŢIE

Către,
JUDEŢUL SATU MARE
P-ţa 25 Octombrie, nr.1, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare, cod poştal 440026

Cu privire la contractul de achiziţie publică de lucrări de execuţie, inclusiv proiectare
pentru realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare şi Extindere Spital Judeţean de
Urgenţă Satu Mare" (reparaţii capitale Unitate de Primiri Urgenţe RK-UPU), având
următoarele coduri CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări
publice; 45300000-0 – Lucrări de instalaţii pentru clădiri; 71322000-1 - Servicii de proiectare
tehnică pentru construcţia de lucrări publice; 71335000-5 – Studii tehnice, încheiat între Judeţul
Satu Mare, în calitate de achizitor, şi ________________________, în calitate de executant,
Ne obligăm, prin prezenta, să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de
_______reprezentând ____% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la
prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin
contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus
menţionat.
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din
partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________.
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a
garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii,
se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde
valabilitatea.
Parafată de Emitent _______________________
în ziua ______ luna ________ anul _____.
(semnătură autorizată)
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