FORMULARUL nr.1
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.98/2016
(conflict de interese)
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului
economic-persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent/tert
sustinator/subcontractant la procedura de ......................... [ se menţionează
procedura]
pentru
achizitia
de
........................................................................... [se inserează, după caz,
denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se
inserează data], organizată de ................................................ [se inserează
numele autorităţii contractante],
declar pe proprie răspundere că nu sunt in situatiile prevazute la art. 60 lit.d si e din
Legea nr.98/2016:
ART. 60
Ofertantul individual/ Candidatul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul propus/ Terțul
susținător care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie consiliului de
administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are 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 sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire,
ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al
doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane de decizie în cadrul
autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de
atribuire, este exclus din procedura de atribuire.
Persoanele din cadrul C.M.P.A.B. la care care se raporteaza respectarea prevederilor
art.60 pentru prezenta procedură, sunt următoarele :
1. Patrascu Dragos Dumitrel- Director General
2. Andrei Vasiliu- Consilier Juridic
3. Luciana Dragomir- Director Economic
4. Ichim Livia- Expert Achizitii
5. Ene Maria- Sef Birou Resurse Umane
6. Ana Giorgiana Cucoties- Sef Serviciu Marketing
7. Ionut Laurian Petruca- Director Administrare Amplasamente
8. Costin Simion- Director Adjunct
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Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
……………………
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
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Formular nr. 2

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
prestam
serviciile .............................
(obiectul achiziției ) pentru suma de
________________________ lei,
(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
prestarea serviciilor conform cerințelor caietului de sarcini.
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. Precizam
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta
separat, marcat în mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
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 ofertant
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CENTRALIZATOR PRETURI
Anexa – Formular de oferta

Nr.
Crt.
1

Denumire produs
Autoturisme

UM.

Preț
unitar
(lei).

buc.

Cantitate

Total
fara
T.V.A.
(lei)

T.V.A.
(lei)

Total
cu
T.V.A.
(lei)
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…………………………
Semnatura autorizata
L.S.
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OFERTANTUL

Înregistrat la sediul autorităţii
contractante

....................
........../..........
(denumirea/numele)

nr.

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ,
Compania Municipala Publicitate si Afisaj Bucuresti S.A.

Ca urmare a anuntului/invitației de participare publicata in ...... nr. ........ din
..................privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare
pentru: autoturisme cod CPV 34113100-3- autoritate contractanta Compania Municipala
Publicitate si Afisaj Bucuresti S.A.
Noi S.C. ………………………………………………………..vă transmitem alăturat următoarele:

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, 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 ...............

Cu stimă,
Ofertant,
......................
(semnătura autorizată)
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MODEL ORIENTATIV PENTRU GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE

Contract: ...........................................................................................
Către: Compania Municipala Publicitate si Afisaj Bucuresti S.A., str. Aristide
Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 9, sector 1, Bucuresti (pe care Contractul îl defineşte
ca şi Beneficiar).
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 ------------------, reprezentând ------------------------% din valoarea contractului respectiv, oricând
pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică în limita prejudiciului creat, în
cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa obligaţiile asumate prin contract .
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea
contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului
instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi
modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial
sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul
rămas de executat.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .
(valabilitatea garantiei va fi egala cu ....luni)

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)
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