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OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL nr.18
Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. .......... / ..........

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către .............................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca

urmare

a

invitaţiei

de

nr. ....... din ............................. prin care
(ziua/luna/anul)
suntem invitaţi să prezentăm ofertă în scopul atribuirii contractului .........................
.....................................................................................................................................
(denumirea contractului de achiziţie publică)
noi..................................................................... vă transmitem alăturat următoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1. Documentul ............................................................. privind garanţia pentru
(tipul, seria/numărul, emitentul)
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei;
2. coletul sigilat şi marcat în modvizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ...... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

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

participare

Cu stimă,
Ofertant,
............................
(semnătura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL nr.20

FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si
(denumirea/numele ofertantului)
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa executam _________________
(denumirea lucrarii)
pentru suma de ________________________ lei, reprezentand _________________ euro,
(suma în litere si în cifre)
(suma în litere si în cifre)
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei.
(suma în litere si în cifre)
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem lucrarile cat
mai curand posibil dupa primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile în conformitate cu
graficul de executie anexat în ______________________ luni calendaristice.
(perioada în litere si în cifre)
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
___________________________ zile, respectiv pana la data de ____________________
(durata în litere si în cifre)
(ziua/luna/anul)
si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta
separat, marcat în mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
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BANCA
..................
(denumirea)

FORMULARUL nr.21

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE
Către ........................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică .............................. (denumirea contractului),
încheiat între .............................., în calitate de contractant, şi ......................................, în calitate de
achizitor, 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 Banca …........................... în ziua …...luna ….. anul ….........

(semnatura autorizata)
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Formular A
Anexa la oferta financiara
Obiectiv: PROIECTARE - Faza P.T. (proiect tehnic) +D.D.E. (detalii de executie)+
D.T.A.C. (documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire) + asistenta
tehnica acordata de proiectant, la obiectivul "Reabilitarea, modernizarea si echiparea
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov”, Servicii de management de proiect –
Implementare.

CENTRALIZATOR PRETURI

Nr.
crt

Faza de
proiectare/servicii

1.

Studii de teren

2.

Documentații
obținere avize
Documentaţie
tehnică pentru
obținerea
autorizatiei de
construire
Proiect tehnic

3.

4.

Valoare
lei fără
TVA

Valoare
Euro fara
TVA

Durata de
elaborare a
Personalul
documentațiilor alocat pe
(zile
faze
calendaristice)

5.

Detalii de
execuţie
6. Asistență
tehnică acordată
de proiectant
7. Servicii de
management de
proiectImplementare
TOTAL
*) Echivalenţa lei/euro va fi aceia specificată în Fişa de Date a achiziţiei
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------------------------------Notă: Asistența tehnică acordată de proiectant ți servicii de management de proiectimplementare, nu intră în durata de elaborare a documentațiilor, acestea se vor derula pe
perioada de execuție a lucrărilor ți intră în durata contractului de prestării servicii
aproximativ, 30 de luni.

OFERTANT,
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