Departament Achizitii

Nr. 34773/15.10.2014
INVITATIE DE PARTICIPARE

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica ” S.A.,societate administrata in
sistem dualist, cu sediul in B-dul. Magheru nr.33, Sector 1, Bucuresti, punct de lucru in imobilul Platinum
Center, Str. Olteni nr. 2 – 4, Sector 3, Bucuresti, va invita sa participati cu oferta pentru “Rezerva folie
pentru capac WC igienic (pentru intreaga Companie)”, cod CPV 44411700-1, prin achizitie directa.
Criteriul aplicat este “pretul cel mai scazut”.
Valoarea estimata 91.800 lei.
Termenul de livrare: 1 luna de la data intrarii in vigoare a contractului
Oferta dvs. va fi insotita de urmatoarele documente de calificare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Certificatul constatator emis de Registrul Comertului de pe langa tribunalul din localitatea de resedinta.
Formularul de oferta
Formularul nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea
Formularul nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 Formularul nr. 3
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Formularul nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Formularul nr. 5
Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din OUG 34/2006 Formularul nr. 6
Autorizatie de functionare ca unitate protejata, emisa de Autoritatea Nationala pentru Persoane cu
Handicap, conform Legii nr. 448/2006.

Pentru intocmirea ofertei va transmitem in anexa urmatoarele documente:
-

Caietul de Sarcini;
Proiectul de contract;
Formulare (1÷6).

Depunerea ofertei se va face la sediul CNTEE ”Transelectrica” S.A., Str. Olteni nr. 2-4, Sector 3,
Registratura, parter, in plic inchis insotit de scrisoare de inaintare, pana cel mai tarziu 20.10.2014, ora 12.00.

FORMULARE

FORMULARUL 1
OFERTANTUL
……………………………
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Catre.............................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinând
Documentaţia
de
atribuire,
subsemnaţii
………….,
reprezentanţi
ai
*
ofertantului………………../(denumirea/numele ofertantului) , ne oferim, să furnizam “………………….”:
pentru suma ………………. lei, la care se adaugă TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile în
conformitate cu prevederile contractului in 1 luna calendaristica (perioada in litere si cifre).
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ………………….zile, 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.
4. Precizam ca nu depunem oferta alternativa.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o
puteţi primi.
Data…….................
………………...(semnătura), în calitate ............... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
………………........................................ (denumirea/numele operatorului economic).
*În cazul asocierilor se va indica componenţa asocierii, folosind modelul de mai jos :
Asocierea

Numele asociaţilor

Calitatea asociatilor

Anexa 1 Cantitati si preturi

Nr.
crt.

Denumire Sucursală

0

1
Executiv Companie (cladirea
Platinum) + UNO DEN

1

Necesar buc. set rolă
folie igienică

Pret unitar /seturi

Pret total

2

3

4=2x3

120

S.T. Bacău

140

S.T. Cluj

100

6

S.T. Craiova

110

7

S.T. Piteşti

160

8

S.T. Sibiu

80

9

S.T. Timişoara

200

Total set-uri

910

4

FORMULARUL 2
OFERTANTUL
.. .......................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al …………………………………….. (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia
prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat
prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii
criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani..
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completarii ................

Operator economic
......................
(semnatura autorizata)

FORMULARUL 3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181
din Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana
juridica], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ……………… pentru achizitia de
.................................. Cod CPV: ..........................., la data de .............. [se insereaza data], organizata de
CNTEE Transelectrica SA,
declar pe proprie raspundere ca:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic
b) *** abrogat

c) mi-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
în România (sau în tara în care este stabilit ofertantul) pâna la data solicitata.................
c1) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit obligatiile contractuale si nu au existat motive imputabile mie care sa
fi produs sau sa fie de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor.
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala.
e) nu prezint informatii false si prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul
demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

+
63-9*5*Operator economic,
(semnatura autorizata )

FORMULARUL 4
Operator economic
…………………..
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .............. (denumirea operatorului economic), declar pe
propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea
contractului de achizitie publica ............. (se mentioneaza procedura), avand ca obiect prestarea de
,,……………………………’’, Cod CPV ..................., la data de ............ (zi/luna/an), organizata de
..................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:
 in nume propriu;
 ca asociat in cadrul asociatiei ............................
 ca subcontractant al ...........................
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
 nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
 sunt membru in grupul sau reteaua a carei liste cu date de recunoastere o prezint in anexa
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in
prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie
publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie
publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .......................... (denumirea si adresa autoritatii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
................................
(semnatura autorizat)

FORMULARUL 5

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .............................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ............................., în
calitate de autoritate contractantă, cu nr. .......................... din data de ........................,
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de
vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele
declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de
participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât
ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de
achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista
consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură
sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul
respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
...............
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)

Data

FORMULARUL 6

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

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din OUG 34/2006
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana
juridică], în calitate de ofertant/ofertant asociat/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:

Societatea noastra nu are drept membrii in cadrul consiliului de administratie / organ de conducere sau de
supervizare si / sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al
patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale (persoane care detin parti sociale, parti de interes,
actiuni din capitalul subscris) cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

Operator economic,

(semnatura autorizată )

