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MODELE ORIENTATIVE FORMULARE 

FURNIZARE

Formular nr. 1 – Scrisoare de înanintare 

Formular nr. 2 -  Ofertă

Formular nr. 3 -  Anexa la formularul de oferta 

Formular nr. 4 - Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social 

și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului

Formular nr. 5– Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legea 98/2016

Formular nr. 6 – Propunerea tehnică
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Formular nr. 1
Operator  economic
...............................
(denumirea/numele)

Scrisoare de înaintare a ofertei

Către ..........................................................................................

         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de participare simplificat publicat în SEAP nr ................. 

din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 

contractului....................................... …………………………………….(denumirea contractului 

de achiziţie publică)., noi .................................................................. (denumirea/numele 

ofertantului) vă transmitem alăturat 

2. Informaţii ofertant 

Denumire ofertant:

Adresa:

Telefon:

Fax:

Email:

Număr de înmatriculare:

Cod fiscal:

Cont bancar:

Banca:

3. Persoana de contact (pentru această procedura)

Nume

Adresă

Telefon

Fax

E-mail

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

Cu stimă,
Operator economic,

..............................................
(semnătura autorizata şi stampila)
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Formular nr. 2

Operator economic

………………………………

(denumirea/numele)

OFERTA

Către 

Comuna Livezeni
Localitatea Livezeni, str. Principală,  Nr.76, jud. Mureș

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. După examinarea documentaţiei de atribuire şi înţelegerea completă a cerinţelor din Caietul de 

Sarcini, subsemnatul/subsemnaţii, reprezentanţi ai Ofertantului ……………………………….  

[denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm contractual 

………………………………………………………..  [introduceţi denumirea contractului], să demarăm, 

să executăm şi să finalizăm livrarile specificate în acesta, în conformitate cu cerinţele din documentaţia de 

atribuire şi cu propunerea noastră tehnică anexată, la preţurile specificate mai jos, după cum reies din 

propunerea noastră financiară.

Prin propunerea noastră financiară, pentru produsele descrise în documentaţia tehnică oferim un preţ total 

de ………………………………… [introduceţi suma în cifre şi litere şi moneda - din propunerea 

financiară], fără TVA, 

Subsemnatul/subsemnaţii declarăm că:

a) Am examinat conţinutul documentaţiei de atribuire, precum şi toate răspunsurile la solicitările de 

clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor şi îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau 

restricţie;

b) Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de …………… [introduceţi 

numărul] zile de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de …………..…. 

[ziua/luna/anul] şi oferta va rămâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în orice moment 

înainte de expirarea perioadei menţionate.

c) Am înţeles şi am acceptat prevederile legislaţiei achiziţiilor publice aplicabile acestei proceduri de 

atribuire, ca şi oricare alte cerinţe referitoare la forma, conţinutul, instrucţiunile, stipulările şi condiţiile 

incluse în invitaţia/anunţul de participare şi documentaţia de atribuire. Invitaţia/Anunţul de participare 

şi documentaţia de atribuire au fost suficiente şi adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta 

noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.

d) în calitate de ofertant la această procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins şi nu vom 

întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricţiona concurenţa.

2. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi.

3. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă 

primită.

Data: ……………………………………….

………………………………………………………..

(nume, prenume și semnătură)

L.S.

în calitate de ………………………………. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 

numele………………………. (denumirea/numele operatorului economic)
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Formularul nr. 3

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

Nr. Denumire 

produs

Caracteristici 

conform caietul de 

sarcini

Perioada de 

garantie

Termen de 

livrare

Pret unitar 

fara TVA

Valoare

Total valoare oferta fara TVA
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Formularul nr. 4

Operator economic

………………………………

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU, 

SOCIAL Şl CU PRIVIRE LA RELAŢIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE ÎNDEPLINIRE 

A CONTRACTULUI DE FURNIZARE A PRODUSELOR

 Subsemnatul/a …………………………………………………… (nume / prenume), reprezentant 

legal / împuternicit al …………………………………….. (denumirea/ numele şi sediu / adresa 

candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura ........................................... cod CPV 

....................................., organizată de autoritatea contractantă ……………………………………. 

(numele autorităţii) declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei am ținut cont de toate 

obligaţiile referitoare la obligaţiile relevante din domeniile mediului, social și al relaţiilor de muncă 

pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu 

prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea 

OUG 195/2005 privind protecţia mediului şi ale celorlaltor reglementări aplicabile.

Data ……………………….

Operator economic

………………………………

(semnătura autorizată și ștampila)
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OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 5
  ____________________
   (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59,60 DIN LEGEA 98/2016

1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) la procedura de 
____________________________________________, declar pe proprie răspundere, următoarele: 
cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei 
cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi 
finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din 
procedură.

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

Persoane caren dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante:  Primar Bányai István, viceprimar 

Orbán Sándor, consilieri Hangan Aurelia, Ács Sándor, László Árpád, Toldi Gyöngyike, Moldován Antal-

János, Dobos Levente Szilveszter, György Alexandru, Balizs Erzsébet, Vultur Ioan-Cristian, Ilea Gelu 

Victor, Ceadeș Cristian, Csiki Imre Sándor, Tătar Iuliu.

Persoanele cu funcții de decizie în cadrul furnizorului de servicii auxiliare de achizitii: SC EUROTOP 
CONSULTING SRL, Administratori: Parajdi Borbala.

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.
2. 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, având în vedere și prevederile art. 61 din Legea nr. 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)         
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Formular nr. 6

Operator economic

………………………………

(denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNICĂ

Planul propus trebuie să demonstreze înţelegerea prevederilor documentaţiei tehnice şi a caietului de 

sarcini şi abilitatea de a transpune progresul activităţilor într-un plan de lucru fezabil;

Ofertantul va prezenta:

- Listele cu cantităţile de produse, fişele tehnice şi formularele completate conform caietului de 

sarcini.

- Declaraţie privind termenul de garanţie acordat produselor si termenul de livrare.

Ofertant /lider asociere,

………………………………..

(semnătură autorizată)
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