
Formular nr. 19 

 

Declaraţie 

privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini 

 

Subsemnatul _________________________________________________________,                                      

[numele în clar al persoanei autorizate] 

 reprezentant împuternicit al ____________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului] , declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 

fals în acte publice, că , la   intocmirea ofertei  pentru atribuirea contractului de achizitie publica: 

___________________________________________________________________________________  am tinut 

cont de toate cerintele prevazute in caietul de sarcini . 

Mă angajez să execut lucrarile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii 

referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România. 

 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la 

condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligaţii fiind incluse în preţul 

contractului conform propunerii financiare  

 

 

Ofertant  

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

 

 

 

  



 
Formular nr. 20 

OFERTANTUL  

_________________ 

(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA                                                                 

  

Catre .................................................................................................... 

         (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

                   (denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, să executăm  

________________________________ _________________________________________________ 

                 (denumirea obiectivului de investiţii) 

la un pret  de _________________________ lei fara TVA, , la care se adauga TVA in valoare de 

__________________ lei  . 

                          (suma in litere si in cifre)                                                                                            (suma in litere 

si in cifre) 

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita castigatoare: 

- să executăm lucrările prevăzute ,  în graficul de timp anexat în ………….luni calendaristice de la data emiterii 

ordinului de începere a lucrărilor. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____________________zile,    

                                                                                                                    (durata in litere si cifre)  

 respectiv pana la data de ___________________________, si ea va ramane obligatorie pentru noi si 

    (ziua/luna/anul) 

poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant 

intre noi. 



5. Alaturi de oferta de baza:      

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod 

clar "alternativa";     

    |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. 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. 

 

 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti 

primi. 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

              (semnatura) 

oferta pentru si in numele _____________________________ (denumirea/numele ofertantului) 

..................................................... 

(denumirea/numele ofertant) 

 

 

 

 

 

 

  



 

     ANEXA 1 la Formularul 20 

 

 

 

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ 

 

1.  Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat)  

2.  Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma........................ în cuantum de:  

3.  Perioada de garanţie de bună execuţie (luni calendaristice)  

4.  Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere 

a lucrărilor până la data începerii execuţiei) 

 

5.  Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul de zile calendaristice de 

la data semnării contractului) 

 

6.  Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la termenul final de execuţie (% din 

valoarea care trebuia să fie realizată) 

 

7.  Limita maximă a penalizărilor 

(% din preţul total ofertat) 

 

8.  Limita minimă a asigurărilor 

(% din preţul total ofertat) 

 

9.  Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)  

10.  Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, avansuri )  

 

Data ……………/…………/…………………. 
 
 

……………………………………….(numele şi prenumele), în calitate de ……………………….(funcţia), legal 
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ……………………………… (denumirea/numele ofertantului) 

 
 

………………………..(semnătura) 
 
 
 

 

 

  



Anexa 2 la Formularul 20 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea lucrării  

Reparatii hidroizolatie la scoli 

Valoare lei fără TVA Observații 

0 1 2 3 

1 Amorsare supraf.pentru aplicare strat difuzie 
vapori cu bitum taiat în 2 straturi 
supraf.orizontale si verticale 

  

2 Bitum pt.materiale la lucrări de hidroizolatii tip 
H80/90 S7064 

  

3 Hidroizolaţie cu membrana bituminoasă-

asimilat 

  

4 Membrana hidroizolatoare cu ardezie                       
(4 kg./mp.) 

  

 

Total lucrare fără TVA 

  

 

.                                                                                                      L.S.         

 
 Ofertant 

  
                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 


