SPECIFICATII TEHNICE
pentru achiziția echipamentelor de imprimare si taiere
I. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
Beneficiar: SOCIAL PRINT SRL
Proiect: „I.S.S - Întreprinderi sociale de succes”
Cod SMIS: 128110
Contract de subventie: 40702/07.04.2021
Persoana de contact: Craciun Alexandru Flavian
Date de contact: 0761.041.218; asprimiipasi@gmail.com
Data publicare anunt : 11.06.2021
Termen limita solicitare clarificari: 15.06.2021 ora 16:00
Termen limita depunere oferte: 18.06.2021 ora 12:00 (ofertele transmise dupa data si ora indicate nu vor fi
deschise si evaluate)
Adresa depunere oferte: STR. PRINCIPALĂ NR. FN, D.N. 5 C, Comuna BUJORU, JUD.
TELEORMAN
Modalitate depunere oferta: Oferta se depune intr-un singur exemplar, in original, semnata si stampilata
din partea ofertantului. Ofertele se depun/se transmit intr-un plic sigilat, prin posta/ curierat la adresa indicata
mai sus. Alternativ, ofertele pot fi transmise prin email, in format pdf cu semnatura electronica la adresa de
contact.
Garantie de participare: Nu se solicita
Nr.ctr.

Denumire echipament

UM

1.

Imprimanta UV flatbed BUC

1

Pret unitar (lei
fata TVA)
148.571,43

2.

Imprimanta textila

1

35.000,00

1

31.764,71

BUC

3.
Cutter plotter
BUC
TOTAL PROIECT (fara TVA): 215.336,14 LEI

Cantitate

Adresa principala de livrare: SOCIAL PRINT SRL, STR. PRINCIPALĂ NR. FN, D.N. 5 C, Comuna
BUJORU, JUD. TELEORMAN
Asociati/administratori: Craciun Alexandru Flavian Asociat unic si Administrator
Cai de atac: Orice operator economic nemultumit de modul in care s-a desfasurat procedura competitiva se
poate adresa instantelor de judecata competente pentru solutionarea cauzei.

Nota: Echipamentele se achizitioneaza de la un singur furnizor, nu se impart pe loturi.
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2. CERINTE MINIME
a. Ofertantul va prezenta oferta utilizand formularul de oferta prezentat in Anexa 1 impreuna cu
Centralizatorul de preturi si Propunerea tehnica.
Nerespectarea formatului impus pentru formularul de oferta solicitat sau neprezentarea formularului de oferta
completat va atrage dupa sine respingerea ofertei.
Moneda din oferta financiara este Ron. Pentru stabilirea pretului cel mai scazut la momentul deschiderii
ofertelor, moneda de referinta va fi Ron.
b. Ofertantul va trebui sa includa in oferta transmisa o declaratie pe propria raspundere (a
reprezentantului legal si a imputernicitului ,daca este cazul), din care sa rezulte ca acesta nu se afla in conflict
de interese, conform art. 14 si 15 din O.U.G. nr. 66/2011, conform modelului prezentat in Anexa 2 la
Specificatiile tehnice.
Precizări:
- În cazul unei oferte depuse în asociere/subcontractare, fiecare asociat/subcontractant are obligaţia de a depune
Anexa 2 in original;
- În cazul in care exista subcontractanţi, fiecare subcontractant are obligaţia de a depune Anexa 2 in original.
Nerespectarea formatului impus pentru declaratia solicitata sau neprezentarea declaratiei va atrage dupa
sine respingerea ofertei.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul Achizitorului sunt: Craciun Alexandru Flavian –Asociat unic si
Administrator
c. Ofertantul va trebui sa includa in oferta transmisa o declaratie de eligibilitate,Anexa 3
d. Ofertantul va trebui sa includa in oferta transmisa un certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului cu cel mult 60 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor
Pentru persoanele juridice române: - Certificat constatator ORC din care să rezulte că operatorul economic nu
este în insolvenţă/faliment/aranjament cu creditorii, în original (inclusiv RECOM online) sau copie legalizată
sau copie conform cu originalul;
Pentru persoanele juridice straine - Documente echivalente certificatului constatator ORC din care să rezulte
că operatorul economic nu este în insolvenţă/faliment/aranjament cu creditorii, în original sau copie legalizată
sau copie conform cu originalul;
Mentiuni certificat ORC sau echivalente pentru furnizorii externi:
- Certificatele ORC sau cele echivalente pentru furnizorii externi nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de 60
zile la data depunerii ofertelor;
Ofertantul va demonstra că are codul CAEN echivalent activității obiectului licitat.
Certificatele ORC sau cele echivalente pentru furnizorii externi se vor prezenta atat pentru firmele ofertante
cat si pentru subcontractanti si toate persoanele juridice (firme) actionare pana la proprietarii finali ale acestora
(persoane fizice) cu exceptia actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni, bancilor,
fondurilor de investitii si producatorilor.
e. Documentul / documentele intocmita intr-o alta limba decat limba romana vor fi prezentate in original
insotita de traducere in limba romana.
Lipsa prezentarii traducerii pentru documentele depuse poate atrage dupa sine respingerea ofertei.
f. Ofertantul trebuie sa prezinte orice alte elemente de natura financiara sau comerciala care sunt
necesare pentru evaluarea ofertei. Costurile de transport, asigurare, livrare, instruire de baza ,instalare, si
punere in functiune, intra in sarcina furnizorului.
Pretul ofertat ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului de achizitie.
g. Valabilitatea ofertei trebuie sa fie de minim 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
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h. Cerintele tehnice minime aferente echipamentelor propuse spre achizitionare sunt prezentate in
continuare:
• • Echipamentele ofertate trebuie sa fie echipamente noi, neacceptandu-se produse “second hand”.
• • Oferta trebuie sa includa pentru fiecare echipament ofertat Fisa tehnica a echipamentului, insotita de
traducerea in limba romana (daca este cazul).
• • Oferta va fi elaborata astfel incat sa cuprinda descrierea detaliata a produselor ofertate, precum si alte
informatii considerate semnificative in vederea verificarii corespondentei ofertei elaborate cu cerintele minime
din Specificatiile tehnice. Pentru toate produsele ofertantul va prezenta in mod obligatoriu informatii
relevante detaliate care sa permita identificarea produselor oferite si confirmarea cerintelor tehnice minime.
• NERESPECTAREA/NEINDEPLINIREA CERINTELOR TEHNICE MINIME VA ATRAGE DUPA
SINE RESPINGEREA OFERTEI
CARACTERISTICI TEHNICE MINIME Sl OBLIGATORII ALE
ECHIPAMENTELOR/UTILAJELOR CE URMEAZA A FI ACHIZITIONATE:
Nr.Ctr.
1.

Denumire echipament
Imprimanta UV flatbed

Cantitate
1

2.

Imprimanta textila

1

Caracteristici minime obligatorii
Tehnologie UV LED;
Rezolutie de print minim: 1200 x1200 dpi;
Tehnologie de imprimare cu picatura variabila, cel
putin 5pl.;
Poate imprima cu urmatoarele culori: Cyan,
Magenta, Yellow, Black, ALB + lac selectiv +
Primer;
Suprafata de print 610x420 mm;
Grosime materialului printat minim 150mm;
Greutatea materialului suportat: minim 7,5 kg;
Masa cu vacuum;
Consum de energie nu mai mare de 0,8kVA;
Cerneala UV led atat rigida, cat si flexibila
RIP Software inclus
Garantie echipament 12 luni
Tehnologie direct to garment
Cerneala: Ultrachrome
Metodă de imprimare: Jet de cerneală (cap de
imprimare TFP)
Culori: Negru, Cyan, Galben, Magenta, Alb
Configuraţie duze: 720 Duze negru, 720 Duze per
culoare
Capacitate rezervor cerneală: minim 600 ml,
mărime minimă a picăturilor 21 pl
Consum de energie redus: nu mai mult de 60 Waţi,
Tensiune de alimentare: AC 100 V - 240 V, 50 Hz 60 Hz
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3.

Cutter plotter

1

Display LCD Tip: Color, Panou senzitiv cu navigare
inteligentă, Diagonală minima: 6 cm
Garantie echipament 12 luni
Tip taiere: tangentiala
Latime Media: 120 – 1420 mm
Zona de taiere: 1350 mm x 50 m
Acuratete minim: 0.2% din miscare sau 0.25 mm
(valoarea care este mai mare)
Viteza: minim 1400 mm/sec radial
Acceleratie: minim la 3G pe diagonala
Presiune cutit: 0-600 grame, cu crestere in intervale
de 5 grame
Conectivitate: USB, RS232 (port serial), LAN
Garantie echipament 12 luni

Nota 1: Costurile aferente transportului, valoarea asigurării de transport, valoarea taxelor vamale (daca
este cazul), montajul, punerea în funcţiune, instruirea și specializarea angajaţilor beneficiarului
(achizitorului), testarea și probarea utilajelor/echipamentelor, la adresa de livrare specificată în
documentaţie cad în sarcina furnizorului.
Nota2: Cerinţele tehice ale produselor prezentate în tabelul de mai sus sunt obligatorii, ele putând fi
ofertate egal sau la un nivel superior. Specificatiile tehnice care indica, in descrierea si/sau in denumirea
produselor ce fac obiectul prezentei documentatii, o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special,
o tehnologie,o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, in cazul in care
au fast mentionate in prezenta documentatie, au fost prezentate doar pentru identificarea cu usurinta a
tipului de produs/caracteristica tehnica a produsului si nu pentru a intentiona favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand
mentiunea "sau echivalent".
i. Alte elemente legate de oferta sunt prezentate in continuare:
• Garantia oferita pentru produsele ofertate trebuie fie de minim 12 luni de la data punerii in functiune.
• Termenul maxim de livrare este de maxim 2 luni de la data semnarii contractului de furnizare.
Produsul va fi insotit la livrare de urmatoarele documente:
• factura fiscala in original;
• declaratii vamale, CMR, etc. (daca este cazul).
• proces verbal de predare-primire;
• certificat/declaratie de conformitate;
• certificat de garantie;
• cartea tehnica sau instructiuni de utilizare;
Documentele se vor prezenta in limba romana sau insotite de traducere.
3. CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE
a. Modalitatea de plata
Modalitatea de plata aferenta facturilor contractului va fi urmatoarea:
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• avans de maxim 30% din valoarea contractului, conform conditiilor comerciale.
• Diferenta dupa livrarea echipamentelor conform conditiilor comerciale.
• Plata contractului de achiziție se va realiza în lei.
b. Termenul de livrare a produselor va fi de maxim 2 luni de la data semnarii contractului de furnizare.
c. Durata de executie a contractului este 4 luni de la data semnarii contractului de furnizare.
d) Condiţii contractuale:
- Contractul se semnează cu operatorul economic stabilit castigator prin nota justificativa de atribuire si in
interiorul perioadei de valabilitate a ofertei;
- Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare a celor două părţi semnatare, obiectul, valoarea, si
durata contractului;
- Oferta aleasa prin nota justificativa de atribuire si specificatiile tehnice vor fi parte integranta din contract,
sub forma de anexe;
- Vor fi prevăzute în mod expres condiţii referitoare la furnizare, garantii, posibilitatea de acordare a unui
avans.
- Nu se pot modifica prin contract specificaţiile tehnice şi oferta câştigătoare care au stat la baza atribuirii
contractului;
- Contractul va avea mentiuni clare legate de informatii privind modalitatile de plata si termenele aferente.
- Pretul contractului de achizitie ramane ferm pe toata durata acestuia.
4. PREZENTAREA OFERTEI
Oferta va fi formata din cel putin urmatoarele documente, care vor fi depuse de ofertanti intr-un singur
exemplar original introdus intr-un plic sigilat pe care se va lipi o Scrisoare de inaintare (conform Anexei 4
la prezentul document):
• • Formularul de oferta completat (conform Anexei 1 la prezentul document impreuna cu Centralizatorul de
preturi si Propunerea tehnica), in original;
• • Declaratia pe propria raspundere (conform Anexei 2 la prezentul document), in original;
• • Declaratia privind eligibilitatea (conform Anexei 3 la prezentul document), in original;
• • Certificat constatator emis de ORC sau echivalent pentru persoanele juridice straine, in original sau in
copie semnata si stampilata cu mentiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagina;
• • Fisele tehnice ale echipamentelor;
• • Alte documente considerate ca fiind relevante de catre ofertant.
Oferta poate fi transmisa alternativ pe email, intr-un singur fisier pdf, semnat electronic.
Adresa depunere oferte: STR. PRINCIPALĂ NR. FN, D.N. 5 C, Comuna BUJORU, JUD. TELEORMAN
Neprezentarea oricaruia dintre documentele solicitate poate conduce la respingerea ofertei.
Oferta este declarata intarziata daca aceasta a fost depusa la o alta adresa decat cea stabilita sau a fost depusa
dupa data si ora limita de depunere a ofertelor.
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru
depunerea ofertei.
Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la oferta si/sau la documentele care insotesc oferta numai ca
urmare a unei solicitari scrise din partea achizitorului.
5. EVALUAREA OFERTELOR
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A.13. Atribuirea:
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 cel mai mic pret)”.
Pe parcursul întregului proces de achiziţie prin procedură competitivă, la adoptarea oricărei
decizii, se va tine cont de următoarele principii:
• Principiul transparenței;
• Principiul economicității;
• Principiul eficienței;
• Principiul eficacității;
In vederea respectarii principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii, beneficiarul privat va alege oferta cu
cel mai mic pret, care a intrunit toate CARACTERISTICILE TEHNICE MINIME Sl OBLIGATORII
În conformitate cu OMFE 1284/2016, NU se organizează ședința de deschidere a ofertelor, respectiv
beneficiarul privat NU trebuie să elaboreze o comunicare scrisă privind rezultatul procedurii, acesta având
doar obligația de a publica pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro date despre câștigătorul procedurii. La
finalul procedurii în termen de maxim 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de furnizare, se va
completa anunțul pe pagina web www.fonduri-ue.ro cu informații despre câștigătorul contractului.
Ofertele primite vor fi comparate prin raportarea lor la cerintele publicate si se va alege oferta care indeplineste
cerintele minime si prezinta cel mai mic pret.
Beneficiarul va face evaluarea tuturor ofertelor primite, prin raportarea lor la toate cerintele publicate in cadrul
prezentei documentatii si va alege oferta castigatoare, la final intocmind nota justificativa de atribuire. Dacă
se primeşte o singură ofertă, solicitantul/beneficiarul privat poate să o analizeze şi să procedeze la atribuirea
contractului de achiziţie dacă oferta respectă toate cerintele publicate in cadrul prezentei documentatii.
PRECIZARI:
Dacă se depun numai oferte care nu respectă prevederile de la subsecţiunea - II Caiet de sarcini - specificaţii
tehnice, procedura se va anula. În acest caz, procedura se poate relua (cu respectarea tuturor prevederilor
aferente procedurii competitive), după o analiză a cauzelor care au condus la această situaţie.
În analiza ofertelor nu se pot adăuga alte cerinţe şi nu se poate renunţa la specificaţiile deja enunţate în
anunţ/specificaţii/clarificări/modificări.
Beneficiarul privat nu evaluează ofertele care sunt transmise după data de expirare (data şi ora din anunţ).
Beneficiarul (achizitorul) şi ofertanţii, în aplicarea procedurilor competitive de achiziţie au obligaţia de a lua
toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese.
TERMENELE AFERENTE PROCEDURII COMPETITIVE
- Data lansarii procedurii de achizitie: 11.06.2021
- Data limita de depunere a ofertelor: 18.06.2021, ora 12.00, la adresa SOCIAL PRINT SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. FN, D.N. 5 C, Comuna BUJORU, JUD. TELEORMAN, sau pe email la adresa:
asprimiipasi@gmail.com
- Nu se organizeaza sedinta de deschidere a ofertelor;
- Data limita de primire clarificari din partea operatorilor economici: 14.06.2021, ora 16.00;
- Data limita de raspuns la clarificari: 16.06.2021, ora 12.00;
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- Data comunicare rezultat evaluare oferte in maxim 5 zile calendaristice de la intocmirea notei justificative de
atribuire.
Remarci finale
Legalitatea şi autenticitatea documentelor prezentate de ofertanţi sunt prezumate.
Ofertantul este singurul responsabil de legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate, în original
sau în copie.

Semnat digital de
CRACIUN
CRACIUN
ALEXANDRU- ALEXANDRU-FLAVIAN
Data: 2021.06.10
FLAVIAN
09:30:18 +03'00'
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Anexa 1
Operator economic
______________________ (denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ……………………………..,

Examinand anuntul publicat si specificatiile tehnice aferente procedurii competitive de achizitie de
produse, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ………………………………………. (denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia anterior
mentionata, sa furnizam produsele, pentru suma de ……………… (suma in litere si in cifre, precum si moneda
ofertei), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ........... (suma in litere si in cifre, precum
si moneda ofertei).
Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele conform
anuntului si specificatiilor tehnice publicate. Costurile aferente transportului, valoarea asigurarii de
transport, valoarea taxelor vamale (dacă este cazul), taxa de reciclare, instalarea, punerea în funcțiune,
instruirea personalului utilizator si tehnic, Ia adresa de livrare specificată în documentație cad în sarcina
noastra.
Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile (durata in litere si cifre),
respectiv pana la data de ................... (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.
Modalitatea de plata acceptata este:
…………….
Prezenta oferta cuprinde si urmatoarele documente care fac parte integranta din aceasta:
• Centralizatorul de preturi
• Propunerea tehnica
Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.

Semnatura:

Data: .........

…………………………….
Reprezentant legal al ………………………….. (denumirea/numele operatorului economic)

1

Operator economic
______________________ (denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PRETURI
Catre …………………………,

Nr.
crt

Denumire produs

Cantitate

Pret unitar
(lei fara TVA)

Valoare
(lei fara TVA)

1
2
3
4
5
6
7
TOTAL
Nota: Se completeaza pentru fiecare produs in parte. Preturile vor fi completate cu 2 zecimale.

Modalitati si termene de plata:
In continuare sunt prezentate modalitatile si termenele de plata ofertate.
Intelegem faptul ca daca aceste modalitati si termene de plata nu respecta cerintele enuntate in cadrul
Specificatiilor tehnice, oferta noastra va fi considerata NECONFORMA.

•
•

................;
................

Semnatura:

Data: .........

…………………………….
Reprezentant legal al ………………………….. (denumirea/numele operatorului economic)

2

Operator economic
______________________ (denumirea/numele ofertantului)

PROPUNERE TEHNICA
Catre ……………………………….,

Prin prezenta va transmitem oferta noastra pentru produsele prezentate in specificatiile tehnice, livrat de noi …..... (denumirea/numele ofertantului),
cu urmatoarele caracteristici tehnice:
Nr. crt.

Echipament/utilaj

Cantitate

Caracteristici tehnice
solicitate
3

Caracteristici tehnice
propuse*
4

Model

Producator

0
1
2
5
6
1
•
•
•
2
•
•
•
3
•
•
•
4
•
•
•
5
•
•
•
6
•
•
•
7
•
•
•
* Se completeaza in mod obligatoriu cu caracteristicile tehnice propuse corelate cu cele solicitate. Caracteristicile tehnice din coloana numarul 3 sunt obligatorii si
minimale.
Orice oferta care contine cel putin o caracteristica sub nivelul celor minime va fi RESPINSA.

Produsele ofertate sunt noi.
Alte elemente legate de oferta noastra:
Elemente solicitate
1

Alte elemente propuse
(daca este cazul )
2

3

Durata contractului este 4 luni de la data semnarii acestuia.

Semnatura:

Data: .........

…………………………….
Reprezentant legal al ………………………….. (denumirea/numele operatorului economic)

4

Anexa 2
Operator economic
______________________ (denumirea/numele ofertantului)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute 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, cu modificarile si
completarile ulterioare

Subsemnatul(a), ……………. in calitate de …………………, referitor la procedura …………. declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificarile 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 …………… daca vor interveni modificari in
prezenta declaratie.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
………… 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.

………………………………………………….
(numele si functia persoanei autorizate)
…………………………………………
(semnatura persoanei autorizate)

Data: …………….
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Anexa 3
…...................................................................
(denumirea ofertantului)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………………………………………………………………….
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm
in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie,
fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind
nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
beneficiarul privat are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră,
precum si experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentantilor autorizati ai beneficiarului privat
……………………………………..(denumirea şi adresa beneficiarului privat) cu privire la orice aspect tehnic si
financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………….. (se precizează data expirării perioadei
de valabilitate a ofertei)
Data completării: ......................
Ofertant,
…............................................................................
(nume, prenume persoana autorizata, semnătura si stampila)
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Anexa 4
Operator economic
______________________ (denumirea/numele ofertantului)

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre ………………………………

Ca urmare a anuntului on-line de pe site-ul www.fonduri-ue.ro, rubrica achizitii beneficiari privati, din
data ………, privind aplicarea procedurii competitive pentru atribuirea contractului de …..
Subsemnatul__________________________________, posesor al BI/CI, SERIA.......... NR. ................., in
calitate de reprezentant legal/imputernicit in vederea depunerii ofertei al .....................
............................................................... (denumirea ofertantului), adresa........................................., Cod
unic de inregistrare...................................., nr. inregistrare ONRC ..................................................., va
transmitem alaturat coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original, oferta noastra si
documentele aferente
- DOCUMENTELE OBLIGATORII DE CALIFICARE
- Declaratie conflict interese-Anexa 2
- Declaratie eligibilitate –Anexa 3
- Certificat ORC sau echivalent
- PROPUNEREA FINANCIARA: Anexa 1
- CENTRALIZATORUL DE PRETURI
- PROPUNEREA TEHNICA

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoasră.

Semnatura:

Data: .........

…………………………….
Reprezentant legal al ………………………….. (denumirea/numele operatorului economic)
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