Nr. 1712/19.10.2020

DOCUMENTATIE DE ACHIZITIE – PROCEDURA COMPETITIVA
aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrari
finantate din fonduri europene
Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016
Contract de furnizare bunuri –navete plastic (200 buc.)
in cadrul proiectului:
EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A PESCADO GRUP SRL PRIN
RETEHNOLOGIZARE, REALIZAREA DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII PENTRU CORP NOU,
SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRI EXISTENTE ȘI SUPRAETAJARE
finantat prin:
POPAM 2014 – 2020
Prioritatea Uniunii 5: Stimularea comercializarii si prelucrarii,
Obiectivul Specific 5.2 – Incurajarea investitiilor in sectoarele prelucrarii si comercializarii
Măsura: IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
SMIS: 126969
Contract finantare nr. 186 / 23.01.2019

Documentatia de achizitie cuprinde urmatoarele sectiuni:
-

ANUNT DE PARTICIPARE - SPECIFICATII TEHNICE

-

FORMULARE

ANUNT DE PARTICIPARE – SPECIFICATII TEHNICE
pentru procedura de atribuire a Contractului de furnizare bunuri in cadrul contractului
EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A PESCADO GRUP SRL PRIN
RETEHNOLOGIZARE, REALIZAREA DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII PENTRU CORP NOU,
SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRI EXISTENTE ȘI SUPRAETAJARE

I. a. INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA BENEFICIAR
Denumire: PESCADO GRUP S.R.L
Sediu social: Str. Chebac nr.59, Buhusi, judetul Bacau
Persoana de contact: Dominte Gabriel
Telefon: 0745.619.094
E-mail: mihaela@pescado.ro
I. b. Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia propusa prin proiect
CAEN 1020 - Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
I. c. Calendarul procedurii:
Activitate
Data
Publicare anunt de participare
21.10.2020
Termenul limita de solicitare a clarificarilor cu privire la documentatie*
23.10.2020
Termenul limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari
26.10.2020
primite
Data limita pentru primirea ofertelor
03.11.2020 ora 16:00
Evaluarea ofertelor incepand cu
04.11.2020 ora 10:00
*Clarificarile cu privire la prezenta documentatie se vor formula in scris si se transmit la urmatoarea adresa de e-mail:
mihaela@pescado.ro. Raspunsul la solicitarile de clarificari vor fi publicate pe site-ul www.fonduri-ue.ro in termenul
mentionat mai sus.
Nota! In conformitate cu Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 nu exista obligativitatea
organizarii unei sedinte de deschidere a ofertelor.
I.d. Sursa de finantare
Sursele
de
finantare
ale Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare
contractului ce urmeaza a fi
atribuit:
DA x
NU □
POPAM 2014 – 2020
fonduri FEPAM, bugetul national Prioritatea Uniunii 5: Stimularea comercializarii si prelucrarii
si contributie proprie
Obiectivul Specific 5.2 – Incurajarea investitiilor in sectoarele prelucrarii si
comercializarii
Măsura: IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1.1) Denumire contract: CONTRACT DE FURNIZARE
II.1.2) Durata contractului: pana la 23.01.2021 (cu posibilitatea prelungirii, in concordanta cu durata contractului de
finantare)
II.1.3) Durata de livrare a bunurilor: maxim 3 luni de la data emiterii comenzii.
II.1.4) Ofertele alternative sunt acceptate
DA □
NU x
II.1.5) Divizare pe loturi
DA □
NU x
NU SE ACCEPTA OFERTAREA PARTIALA, SE VOR OFERTA TOATE ECHIPAMENTELE CARE FAC
OBIECTUL ACESTEI ACHIZITII. OFERTAREA PARTIALA A ECHIPAMENTELOR POATE CONDUCE LA
RESPINGEREA OFERTEI.

III. VALOAREA ESTIMATA
Valoarea totala estimata a contractului este de 3.106,00 lei fara TVA (Capitol 4.4 – Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport):

Valoarea totala estimata este maxima, ofertele care nu se incadreaza in valoarea totala estimata vor fi considerate
neconforme, depasirea valorii estimate va conduce la respingerea ofertei!
NOTA!
Ofertanti din Romania vor prezenta oferta in Lei, fara sa depaseasca valoarea maxima in lei supusa licitatie.
Ofertantii externi vor prezenta oferta in Euro fara sa depaseasca valoarea maxima in euro supusa licitatiei.
IV. PROCEDURA
IV.1) Procedura aplicata: Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/
beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene
IV.2) Informatii privind locul si modul de obtinere a documentatiei:
Documentatia este disponibila pe site-ul www.fonduri-ue.ro , sectiunea Achizitii privati/Anunturi
V. CONDITII DE PARTICIPARE/DOCUMENTE DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE
V.1) Situatia personala a ofertantului
Cerinta nr. 1 – Cerinta obligatorie
Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea declaratie pe propria raspundere din care Se solicita prezentarea - Declaratiei privind neincadrarea in
sa rezulte ca ofertantul nu se afla in conflict de situatiile de conflict de interese, conform Ordonantei de urgenta a
interes, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului Guvernului Romaniei nr. 66/2011, art. 14 si 15 – in original
Romaniei nr. 66/2011, art. 14 si art. 15.
(Formularul nr. 2)
Solicitat
Nesolicitat

x
□

Persoanele ce detin functie de decizie din partea
Achizitorului, sunt:
DOMINTE GABRIEL – Administrator / Manager de proiect

Nota! Lipsa prezentarii de catre ofertant a documentului de confirmare a cerintei de calificare nr.V.1 va conduce
la respingerea ofertei.
V.2) Documente referitoare la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
Cerinta nr. 2 – Cerinta obligatorie
Ofertantul va prezenta certificatul constatator eliberat de
Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata
sau copie certificata “Conform cu originalul”, emis cu cel mult
30 de zile inaintea depunerii ofertei, din care sa rezulte ca
obiectul/obiectele de activitate (Cod CAEN autorizat) corespund
activitatilor aferente contractului.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta documente care dovedesc o
forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica sau de
atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in
conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
Documentele furnizate de ofertantii nerezidenti pot fi
redactate intr-o alta limba insa trebuie insotite si de o
varianta in limba romana, de preferat traducere autorizata.
Nota! Lipsa prezentarii de catre ofertant a documentului de confirmare a cerintei de calificare nr.V.1) si V.2) va
conduce la respingerea ofertei.
Nota! Lipsa prezentarii de catre ofertant a documentului de confirmare a cerintei de calificare nr.V.2) si V.3) va
conduce la respingerea ofertei.
Solicitat
Nesolicitat

x
□

VI. MODUL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A OFERTELOR
Propunerea tehnica trebuie sa prevada:
1.

caracteristicile tehnice solicitate prin prezenta documentatie;

2.

perioada de garantie oferita;

3. modalitatea de acordare service, timpul de interventie in cazul
semnalarii unei defectiuni – daca este cazul;
4.

VI. 1) Modul de prezentare a
propunerii tehnice

localizarea service-ului – daca este cazul;

5. modalitatea de transport/livrare (conform INCOTERMS 2010) a
bunurilor ofertate;
Ofertantul are obligatia de a elabora propunerea tehnica cu respectarea stricta a
caracteristicilor tehnice si a modului de prezentare a propunerii tehnice, cu toate
cele 5 puncte mentionate anterior.
Propunerea tehnica va fi certificata de ofertant (prin Reprezentantul legal
sau Imputernicit) prin semnare si/ sau stampilare (dupa caz).
Nota! Aceste elemente vor constitui baza pentru evaluarea ofertelor.
Nerespectarea caracteristicilor tehnice si a modului de prezentare a
propunerii tehnice, cu toate cele 5 puncte mentionate anterior, vor constitui
un dezavantaj in evaluarea ofertei, putand constitui motiv de respingere a
ofertantului.
Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate
informatiile solicitate cu privire la:
- pret detaliat pentru fiecare echipament ofertat si la final se va
prezenta pretul total fara TVA; se va oferta un pret unic care sa cuprinda
toate optiunile bunului/ echipamentului cuprins in oferta;
- modalitate de plata si termenii de plata, precum si la alte conditii
financiare si comerciale legate de obiectul contractului de furnizare bunuri,
asa cum sunt detaliate in prezenta documentatie;
- modalitatea de
INCOTERMS 2010);

VI. 2) Modul de prezentare
propunerii financiare

a

-

transport/livrare

a

echipamentelor

(conform

costurile cu transportul, asigurarea si celelalte costuri legate de
livrarea bunurilor/ echipamentelor sunt in sarcina furnizorului.

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al
continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei.
Propunerea financiara va fi certificata de ofertant (prin Reprezentantul legal
sau Imputernicit) prin semnare si/ sau stampilare (dupa caz).
Nota! Aceste elemente vor constitui baza pentru evaluarea ofertelor.
Nerespectarea modului de prezentare a propunerii financiare cu toate
punctele mentionate anterior, vor constitui un dezavantaj in evaluarea
ofertei, putand constitui motiv de respingere a ofertantului.

Ofertele vor fi depuse/ transmise pana la data de 03.11.2020 ora 16:00;
Adresa: Str. Chebac nr.59, Buhusi, judetul Bacau

VI. 3) Modul de transmitere a ofertei

PESCADO GRUP SRL nu evalueaza ofertele care sunt transmise dupa data
de expirare (data si ora din anunt) si la o alta adresa decat cea mentionata in
prezenta documentatie.
Acestea se vor returna nedeschise (conform prevederilor Ordinului nr. 1284,
Sectiunea 4.2, punctul nr. 6)

Ofertele vor fi inaintate prin posta/curier (recomandate, cu confirmare de
primire), sau vor fi depuse personal la adresa mentionata mai sus, care va
inregistra oferta cu data si ora depunerii.
Indiferent de modalitatea de depunere, respectiv transmitere, candidatul isi asuma
riscurile transmiterii ofertei.
Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate.
• Ofertantii nerezidenti trebuie sa prezinte toate documentele intr-o limba
de circulatie internationala (preferabil engleza), cat si varianta acestora
in limba romana;
• Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare
si/ sau stampilare pe fiecare pagina de catre Reprezentantul legal/
Imputernicit al Reprezentantului legal. In cazul in care documentele
vor fi semnate de catre Imputernicit este necesar a se atasa
Imputernicire – Formularul nr. 3;
• Oferta va contine:
 Scrisoare de inaintare (Formular nr. 1) in original;
 un exemplar al propunerii tehnice in original;
VI. 4) Modul de prezentare al ofertei
 un exemplar al propunerii financiare in original;
 documentele de calificare si eligibilitate (Declaratia OUG 66
– in original- Formularul nr. 2);
 Imputernicire – original – daca este cazul (Formular nr. 3)
• Documentele astfel pregatite se vor introduce intr-un plic, inchis
corespunzator, pe care se vor inscrie urmatoarele:
 Denumirea si adresa ofertantului: „PESCADO GRUP
S.R.L’’, Str. Chebac nr.59, Buhusi, judetul Bacau
 Identificarea achizitiei: furnizare bunuri;

VI. 5) Valabilitatea ofertei

Nerespectarea Modul de prezentare a ofertei reprezinta un dezavantaj in
evaluarea ofertei, putand constitui motiv de respingere a ofertantului.
Minim 60 de zile

Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin solicitare scrisa adresata
Achizitorului pana la data si ora deschiderii ofertelor.
Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data si ora stabilite pentru
depunerea ofertelor adresand Achizitorului o cerere de retragere a ofertei in
vederea modificarii. Achizitorul nu este raspunzator in legatura cu posibilitatea
ofertantului de a depune noua oferta, modificata, pana la data si ora limita,
VI. 6) Posibilitatea retragerii sau
stabilite.
modificarii ofertei
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad in sarcina
ofertantului.
Indiferent de momentul cand ofertantul a trimis oferta si indiferent de motivul
pentru care oferta a ajuns la adresa de depunere cu intarziere, nu se accepta
depasiri ale datei si orei limita.
Un ofertant nu poate depune doua oferte pentru acelasi contract.

VII. CONDITII COMERCIALE
Pretul va fi exprimat in lei (pentru ofertantii din Romania) sau euro (pentru
ofertantii externi) la care se adauga TVA (daca este cazul) si va ramane ferm pe
toata perioada de valabilitate a ofertei;
Modalitatea de plata impusa este urmatoare :
VII. 2) Modalitatea de plata
-100% avans la emiterea comenzii
VII. 3) Valabilitatea ofertei
Minim 60 de zile.
Livrarea si montarea echipamentelor (daca este cazul) se va face la locatia de
VII. 4) Livrarea
implementare situata in:
➢ Str. Chebac nr.59, Buhusi, judetul Bacau;
pana la 23.01.2021 (cu posibilitatea prelungirii, in concordanta cu durata
VII. 5) Valabilitatea contractului
contractului de finantare)
Termenul de livrare:
• maxim 45 zile de la data emiterii comenzii.
VII. 6) Termen de livrare:
Mentionam ca se va tine cont la evaluarea ofertelor de termenul de livrare cel
mai avantajos.
Nerespectarea conditiilor comerciale de la Pct. VII vor constitui un dezavantaj in evaluarea ofertei, putand
constitui motiv de respingere a ofertantului.
VII. 1) Pretul

VIII. CRITERII DE ATRIBUIERE SI CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR
In conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284/2016: Se va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru
realizarea scopului proiectului (se vor avea in vedere avantajele tehnice si financiare prezentate, raportate la cerintele
publicate si se va alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de celelalte oferte, la un raport
calitate/ pret competitiv)”.
In vederea respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, beneficiarul privat va alege oferta cu cele mai
multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. In nota justificativă de atribuire se vor prezenta avantajele tehnice
şi financiare care motivează alegerea, raportat la cerinţele solicitate, avantajele tehnice şi financiare care motivează
alegerea se raportează exclusiv la informaţiile prezentate în ofertă/răspunsurile la clarificările solicitate.
Toate criteriile de atribuire si de evaluare din prezenta documentatie de specificatii tehnice au fost stabilite cu
respectarea prevederilor Ordinului 1284/2016 si cu respectarea principiilor aplicabile procedurii competitive,
astfel:
1. Principiul transparentei – prin aducerea la cunostinta publicului, a informatiilor referitoare la procedura
competitiva, prin publicarea documentatie pe site-ul www.fonduri-ue.ro
2. Principiul economicitatii - prin minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate
in cadrul proiectului, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a rezultatelor ce urmeaza a fi atinse ca urmare a
implementarii proiectului.
3. Principiul eficientei – prin asigurarea unui rezultat optim intre resursele utilizate in perioada de implementare
a proiectului si rezultatele obtinute.
Principiul eficacitatii – prin indeplinirea obiectivelor specifice stabilite in vedrea realizarii proiectului, si obtinerea
unor rezultate scontate.
Atenție! Beneficiarul privat NU are obligația să aleagă oferta cu prețul cel mai scăzut.

IX. SPECIFICATII TEHNICE
Achizitionarea de dotari specifice in vederea implementarii proiectului conform datelor prezentate in tabelul de mai jos:

Denumire

Navete plastic

Nr buc

200

Specificatii tehnice minime obligatorii*

-

-

Dimensiuni aproximative:600*400*170mm
Fabricate din PEID

Nota: Sunt acceptate oferte de echipamente/bunuri/dotari superioare calitativ celor descrise in Sectiunea – Specificatii
tehnice, cu respectarea cerintelor tehnice impuse in prezenta sectiune.
Cerintele tehnice din tabelul de mai sus reprezinta caracteristici tehnice obligatorii necesare ofertarii si nu se pot
modifica/actualiza. Este obligatorie respectarea caracteristicilor tehnice mentionate in tabelul de mai sus.
NERESPECTAREA SPECIFICATIILOR TEHNICE OBLIGATORII, DIN TABELUL DE MAI SUS, VA
CONDUCE LA RESPINGEREA OFERTELOR. Sunt acceptate oferte de echipamente/ bunuri/ dotari care prezinta
caracteristici suplimentare fata de cele solicitate in tabelul de mai sus, care nu ridica probleme de compatibilitate, cu
obligatia respectarii caracreristicilor obligtatorii precizate mai sus.

X. LIVRARE, TRANSPORT, GARANTIE SI DOCUMENTE:
1. Livrare: Toate echipamentele vor fi livrate si montate (daca este cazul), astfel incat sa se incadreze in termenele
precizate in contract.
2. Garantie: Se va acorda o garantie de minimum 12 luni de la data livrarii, cu conditia respectarii prevederilor
din Instructiunile de utilizare.
3. Documente insotitoare: Fiecare echipament va fi insotita la livrare de
 declaratie/ certificat de conformitate sau de calitate;
 certificat de garantie;
 declaratii vamale (pentru bunurile din import), din alte tari altele decat cele member UE (daca
este cazul);
 procese verbale de predare primire a bunurilor achzitionate;
 proces verbal de receptie a bunurilor achizitionate;
 proces verbal de punere in functiune a bunurilor achizitionate (daca este cazul);
Documentele insotitoare daca sunt intr-o alta limba decat limba romana trebuie insotite de traducere in limba
romana.

XI. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
Beneficiarul este obligat:
➢ sa indice locul unde urmeaza sa fie livrate si receptionate produsele;
➢ sa asigure personal pentru efectuarea receptiei calitative si cantitative;
➢ sa avizeze in scris furnizorul asupra defectiunilor aparute in perioada de garantie;
➢ sa plateasca pretul produselor conform clauzelor din contractul de furnizare;

XII. ALTE INFORMATII:
➢

➢
➢

➢

➢

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un produs special, o marca de fabricatie sau
de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a
tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor
produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea “sau echivalent”
Nu se admit oferte alternative
Contractul se va semna numai cu operatorul economic desemnat prin nota justificativă de atribuire. Contractul
trebuie sa mentioneze datele de identificare ale partilor semnatare, obiectul, valoarea si durata contractului. Vor
fi prevazute in mod expres conditii referitoare la livrare, montaj (daca este cazul), punere in functiune (daca este
cazul), receptie, service (daca este cazul), garantii (daca este cazul), posibilitatea acordarii unui avans (daca este
cazul) etc. Specificatiile tehnice, clarificarile si oferta aleasa vor fi parte integranta din contract sub forma de
anexe. Nu se pot modifica prin contract specificatiile tehnice ofertatesi oferta castigatoare care a stat la baza
atribuirii contractului. Orice contract semnat in conditiile legislatiei nationale in vigoare incepe sa produca
efecte din momentul semnarii acestuia de ambele parti. Anterior semnarii contractului nu pot fi erlucrari si nu
pot fi efectuate plati. Acelasi principiu se aplica si actelor aditionale aferente contractului
Contestarea: in situatia in care un operator economic este nemultumit de modul in care s-a desfasurat procedura
competitiva, acesta se poate adresa instantelor de judecata competente pentru solutionarea cauzei. Atentie!
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, nu are competente privind solutionarea contestaiilor in
contextul derularii procedurii competitive
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si/sau autenticitatea tuturor documentelor
prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de
ofertanti in cadrul procedurii defasurate, nu angajeaza nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora
ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect

.
FORMULARE
Sectiunea “Formulare” contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a
documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa perimita achizitorului examinarea si evaluarea rapida si corecta a
tuturor ofertelor depuse.
Nr. Crt.
1
2
3

Denumire Formular
Formularul nr. 1 Scrisoare inaintare
Formularul nr. 2 Declaratie privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese, conform Ordonantei
de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011
Formularul nr. 3 Imputernicire

Formularul nr. 1

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre: PESCADO GRUP S.R.L

Ca urmare a anuntului publicat pe www.fonduri-ue.ro, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de furnizare bunuri, noi ............................................................ (se va preciza denumirea
ofertantului) va transmitem oferta pentru executie lucrari in cadrul proiectului Extinderea și modernizarea
capacității de producție a PESCADO GRUP SRL prin retehnologizare, realizarea de lucrări de
construcții pentru corp nou, schimbare destinație clădiri existente și supraetajare – SMIS 126969.

Ofertant,
………………………………….S.R.L
(semnatura/stampila)

Formularul nr. 2
SOLICITANT/ BENEFICIAR/ OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor
europene si/ sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
Subsemnatul/ a ............................................, in calitate de ……………………….., referitor la procedura
……………………………………., declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa si completarile
ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise la art. 14 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/ 2011
privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/ sau a
fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/ 2012, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Subsemnatul/ a ……………………………….. declar ca voi informa imediat PESCADO GRUP SRL daca vor interveni
modificari in prezenta declaratie.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca PESCADO GRUP
SRL are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei, orice informatii suplimentare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii …...................

………………………….
(nume si functie persoana autorizata)
…………………………
(semnatura persoana autorizata)

Formularul nr. 3

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul/ Subsemnata ....................................... (numele, prenumele), posesor al actului de identitate ...... (tipul
actului), seria ......nr................., emis de ...................................... (emitent) la data de ...................., CNP
....................................., in calitate de.................................. (functia), reprezentant legal al ....................................
(denumirea/numele ofertantului), imputernicesc persoana/persoanele de mai jos sa semneze documentele ofertantului
privind procedura de achzitie organizata de PESCADO GRUP S.R.L:
1 Domnul/Doamna ................................................ (numele, prenumele), act de identitate ........ (tipul actului)
seria.......nr.................., emis de..........................(emitent) la data de...................., CNP.....................................;
2 ………………………..
(se trec toate persoanele imputernicite sa semneze documentele ofertei)

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

Ofertant,
………………………..S.R.L
(semnatura/stampila)

