SECTIUNEA II

FORMULARE

Secţiunea II conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a
documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea
rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziţie sectoriala are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în
mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.
Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat
va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte
ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.
În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraţie/formular solicitat va fi
completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.
Formularele conţin o secţiune distinctă pentru situaţiile în care ofertanţii/candidaţii sunt constituiţi într-un grup.
Documentele/declaraţiile/certificatele/emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate în limba
română.
Documentele/certificatele emise de terţă parte, pentru care nu este prevazută o perioadă de valabilitate
stabilită prin lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 zile înainte de data depunerii ofertelor.
Documentele emise în altă limbă vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba romană.

FORMULAR F 2

DECLARAŢIE

Subsemnatul ……………………………………. reprezentant al …………………………………… (denumire
operator economic) declar pe propria răspundere că pentru achiziţia de „Audiometru”, accept toate clauzele
contractuale prezentate în Documentaţia de Atribuire, Sectiunea III – Contract de furnizare.

NOTA: Daca sunt obiectiuni declaratia se modifica dupa cum urmeaza :
Accept clauzele contractuale prezentate in Documentaţia de Atribuire, Sectiunea III – Contract de furnizare,
cu urmatoarele obiectiuni :



_________________________________________________
_________________________________________________

Operator economic,
(semnătura autorizat)

OPERATOR ECONOMIC
..................
(denumirea/numele)

FORMULARUL 2

FORMULAR DE OFERTA

Catre,
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. - Sucursala de Transport Craiova,
Domnilor,
Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului .........../ (denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mentionata mai
sus, să furnizam : „Audiometru” , cod CPV 33121400-8 – 1 buc.
pentru suma de ....................... ……… /(suma in litere si cifre) LEI, reprezentand ..................../(suma in litere si
cifre) EURO (......................... ), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
...................................................../(suma in litere si cifre) LEI.
1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsul după
semnarea contractului, intr-o perioada de 2 luni calendaristice.
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ......./(durata in litere si in cifre)
zile, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie sectoriala aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui
un contract angajant intre noi.
4. Precizam ca:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in
mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.
Data ......./......./.......
................./(semnatura) in calitate de .........., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
................./(denumirea/numele ofertantului

