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

DECLARA ŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEM ENTĂRILOR OBLIGA TORII
D IN DOM ENIILE MEDIULUI, SOCIAL, A L RELA ŢIILOR DE M UNCĂ Ş I PRIVIND
RESPECTARE LEGISLA ŢIEI D E SECURITA TE Ş I SĂNĂTA TE ÎN M UNCĂ
Prin aceasta declaraţie, subsemnat(ul) /a....................... reprezentant legal al
...................................................................., participant la procedura licitaţie deschisă, on-line
pentru atribuirea contractului de servicii:.....................................................................:
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals si uz de fals in
declaraţii, ca la întocmirea ofertei s-a tinut cont de prevederile legislaţiei naţionale si europene
in vigoare in domeniul mediului, in domeniul social si al relaţiilor de munca; de asemenea,
declaram ca, in cazul in care vom fi semnatari ai contractului de servicii, vom respecta si
implementa prestarea serviciilor cuprinse in oferta conform reglementarilor naţionale si
europene privind mediul, relaţiile sociale si de munca.
Declarăm că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 Falsul în declaraţii din Codul
penal.

Data

/

/

Reprezentant legal/Imputernicit al ofertantului/asocierii/subcontractantului

( semnătură autorizata)

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

(denumire/oferte ofertant)

OFERTĂ
C ătre...................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
.............................................. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm
.............................................. (denumirea lucrării) pentru suma d e ................. , (suma în litere şi în cifre,
precum şi moneda ofertei) platibilădupă recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare d e ...........
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai
curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul
de execuţie anexat, î n ......................................................(perioada în litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată d e .......... zile, (durata în litere şi
cifre) respectiv până la data d e ................şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul)
şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):
J depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat
în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
J nu depunem ofertă alternativă.
6. 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.
7. înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă
primită.
Data

/

/

(nume, prenume şi semnătură),

în calitate d e ........................................... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
..................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

