ANEXA 2 – MODELE FORMULARE

„Lucrari de inlocuire tevi conducte apa si caldura in camere si

subsol, inlocuire tubulatura ghena, reabilitare termica, proiectare
pentru reabilitare termica si obtinere autorizatie de construire
pentru camin Timonierului apartinand ASE Bucuresti” - organizată de
ASE Bucureşti, în baza dispoziţiilor Art. 7 Alin. 5 din Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice

Formularul 1
OPERATOR ECONOMIC
……………………….......
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul
autorităţii contractante
(denumire/nume)
Nr. ........... / ..................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către
..............................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a inivitaţiei de participare înregistrate sub nr. ..... din data de ..........., prin care
suntem invitaţi să prezentăm ofertă în scopul atribuirii contractului de „Lucrari de inlocuire
tevi conducte apa si caldura in camere si subsol, inlocuire tubulatura ghena,
reabilitare termica, proiectare pentru reabilitare termica si obtinere autorizatie de
construire pentru camin Timonierului apartinand ASE Bucuresti ” – COD CPV
45453000-7 si 71242000-6, prin procedura de achiziție directă în baza prevederilor Art. 7
Alin. 5 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice
noi, ..........(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem, alăturat, următoarele:
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând:
a) oferta de .......................................................................................................;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele
dumneavoastră.

Data completării...................
Cu stimă,
Ofertant
................................
(semnătura autorizată)

Formularul 2

DECLARATIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 si 60 din Legea nr. 98 / 2016
privind achiziţiile publice

Subsemnatul.........................................(nume/prenume),

reprezentant
legal/
imputernicit
al...................................................................................................................................
.....
(denumirea /numele si sediul/ adresa operatorului economic), in calitate de ofertant/
candidat/ concurent la procedura.....................................................(se mentioneaza
procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca
obiect.......................................................................(denumirea produsului, serviciului
sau lucrarii si codul CPV), declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art.
326 din Noul Cod Penal privind falsul in declaratii si sub sanctiunea excluderii din
procedura, urmatoarele:
-

nu ma aflu in situatia prevazuta la art.164, alin. (1) din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice
- nu ma aflu in nici una din situatiile prevazute la art.165 si art.167 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice
- in cadrul societăţii pe care o reprezint (în cadrul consiliului de administratie /
al organului de conducere sau de supervizare a acestuia, şi / sau în calitate
de actionari ori asociati), nu se regăsesc persoane care acționează în
numele autorității contractante, care sunt implicate în desfășurarea procedurii
de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia, care au, în mod direct
sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care
ar putea fi perceput ca element de natură a compromite imparțialitatea ori
independența lor în contextul procedurii de atribuire.
Totodată, subsemnatul, declar pe propria răspundere că, în cadrul societăţii pe care
o reprezint, nu se regăsesc persoane care sunt soţ / soţie, rudă sau afin până la
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu urmatoarele
persoane care deţin funcţie de decizie în autoritatea contractantă Academia de
Studii Economice din Bucuresti, cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea
procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aprobă / semnează
documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv
persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării
contractelor de achiziţie publică):
1.Prof. univ. Dr. Nicolae ISTUDOR – Rector
2.Prof. univ. Dr. Eugeniu ŢURLEA – Prorector responsabil cu Managementul
Economico -Financiar

3.Prof. univ. Dr. Ion SMEUREANU - Prorector responsabil cu Dezvoltarea
infrastructurii informaționale și logistică
4.Prof. univ. Dr. Dorel Mihai Paraschiv – Prorector cu Relațiile cu mediul
economico-social și viața studențească
5.Prof. univ. Dr. Constantin Marius PROFIROIU – Prorector responsabil cu Relațiile
Internaționale
6.Prof. univ. Dr. Roxana SÂRBU – Prorector responsabil cu Activitatea didactică
7.Prof. univ. Dr. Cristian Bogdan NEGREA – Prorector responsabil cu Cercetarea
științifică, dezvoltare și inovare
8.Ec. Dănuţ GHICAN -- Director General Administrativ
9.Ec. Dr. Gabriela Loredana DINULESCU – Director Economic
10.Ec. Virginia NĂSTASE – Director Direcția Socială
11.Ec. Mariana Vasilica STANCESCU – Șef Serviciu Social
12.Ing. Florian MOGÎLĂ – Director Direcţia Tehnică
13.Ing. Mari Dugenik – Sef Serviciu Tehnic Investitii
14.Ing. Elena Daniela TERECOASĂ –Serviciul Tehnic – Investiţii
15.Ing. Natalia CATANA - Serviciul Tehnic – Investiţii
16.Ing. Dorin Liviu STĂNCESCU – Serviciul Tehnic – Investiţii
17.Conf. Univ Dr. Laura MARINAS – Director Departament Achizitii Publice
18.Ec. Gabriel COSMEANU – Sef Serviciu Achizitii Publice
19.Ec. Carmen Catrinel MUSCALU – Expert achizitor Serviciul Achiziţii Publice
20.Ec. Georgiana Cristina GHEORGHE – Expert achizitor Serviciul Achiziţii Publice
21.Ec. Bogdan Lucian CONSTANTIN – Expert achizitor Serviciul Achiziţii Publice
22.Ec. Irina Daniela DRAGHIA - Expert achizitor Serviciul Achiziţii Publice
23.Ec. Vlad Nicolae CISMAS - Expert achizitor Serviciul Achiziţii Publice
24.Ec. Florentina TOMA - Expert achizitor Serviciul Achiziţii Publice
25.Ing. Allice Virginia HERSCHER - Expert achizitor Serviciul Achiziţii Publice
26.Ec. Ruxandra Mihaela PETROI AVASILOAIEI - Expert achizitor Serviciul Achiziţii
Publice
27.C.j. Elena GAMAN – Director Directia Juridica si Contencios Administrativ
28.C.j. Gabriel Cristian RĂDUINEA – Şef Serviciu Juridic şi Contencios
Administrativ
29.C.j. Veronica NEGUŢ – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ

Data completării
…………………………
Operator economic,
...............................
(semnătură autorizată si stampilă)

Formularul 3
OPERATOR ECONOMIC
……………………….......
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
pentru lucrări

Catre ........................................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_______________ (denumirea / numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executăm

„Lucrari de inlocuire tevi conducte apa si caldura in camere si subsol, inlocuire
tubulatura ghena, reabilitare termica, proiectare pentru reabilitare termica si obtinere
autorizatie de construire pentru camin Timonierului apartinand ASE Bucuresti” –
COD CPV 45453000-7 si 71242000-6 pentru suma de / la un preţ de ……..………. Lei (se
specifică fiecare sumă in litere si in cifre), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata
(cotă 20%), in valoare de

…………….. Lei (suma in litere si in cifre).

.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare a selecţiei de
oferte, sa executăm lucrările in graficul de timp pe care ni l-am asumat prin propunerea
tehnică.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 40 de zile 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.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publică de lucrări, aceasta
ofertă, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra
este stabilita castigatoare a selecţiei de oferte, 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 a selecţiei de oferte, sa constituim garantia de buna executie de 10% (zece la
sută) din valoarea ofertei fără TVA, în conformitate cu prevederile legislaţiei achiziţiilor
publice în vigoare.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta
oferta pe care o puteti primi, în condiţiile în care aceasta nu satisface cerinţele minimale
obligatorii impuse de autoritatea contractantă pentru calificarea ofertanţilor şi pentru
declararea conformităţii propunerilor tehnice sau în cazul în care nu satisface cerinţele de
încadrare în valoarea maximală bugetată.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

oferta

pentru

si

in

numele

_____________________________________________________.
(denumirea / numele operatorului economic ofertant - semnatura si
stampila)

NOTĂ:
*Durata de valabilitate a ofertei se calculeaza prin insumarea numarului de zile calendaristice cuprins
intre data limita de depunere/primire a ofertelor si ultima zi a termenului ce va fi declarat de ofertant.
Zilele care constituie capetele intervalului vor fi luate in considerare, de catre ofertanti, la determinarea
corecta a numarului total de zile de valabilitate a ofertei. Durata de valabilitate a ofertei NU poate fi mai
mica decât cea solicitată de autoritatea contractantă (30 de zile).

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ PENTRU LUCRĂRI
Formularul cod_DEV

„Lucrari de inlocuire tevi conducte apa si caldura in camere si

subsol, inlocuire tubulatura ghena, reabilitare termica, proiectare
pentru reabilitare termica si obtinere autorizatie de construire
pentru camin Timonierului apartinand ASE Bucuresti”
NOTĂ: Se va elabora, de către ofertanţi, pe baza modelului Listei cantităţilor
de lucrări Formular F3 si a Centralizatorului de lucrari Formular F1 atasate
caietului de sarcini

Formularul 7
Operator Economic
..........................
(denumirea)
Nr. …. / data ……

DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul

……………………..

(nume

şi

prenume),

reprezentant

al

……………………….. (denumirea ofertantului), declar pe propria răspundere că mă
angajez să execut lucrările, 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 şi am inclus
costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data completării :[ZZ.LL.AAAA]
Operator economic,……....………………………..
(nume, semnătura autorizată şi ştampila)

Formularul 9

BANCA (SOCIETATEA DE ASIGURARI/SOCIETATEA FINANCIARĂ)
______________________
(denumire)
Nr. …. / data ……

SCRISOARE DE GARANŢIE (BANCARĂ) DE BUNĂ EXECUŢIE *)

Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu
privire
la
contractul
de
________________________________________,

achizitie

publică

de

(denumirea contractului)
incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si ________________, in
calitate de achizitor, ne obligam, prin prezenta, sa platim in favoarea achizitorului, pana la
concurenta sumei de _____________ reprezentand 10% (zece la sută) din valoarea
contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta, în mod condiţionat, respectiv după
constatarea culpei contractantului _____________ garantat de noi, în conformitate cu
contractul garantat.
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din
partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garantie este irevocabila.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________________.
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate
a garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra
angajamentului băncii, se va obtine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta
scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.
Parafata de Banca / Societatea de asigurari / Societatea financiară ______________ în
ziua ______ luna ________ anul _____ .
............................
(semnatura autorizata)
NOTĂ *) Documentul se solicită a fi prezentat numai în cazul în care ofertantul alege această
modalitate de constituire a garanţiei de bună execuţie, formularul fiind adaptat şi pentru
societăţile de asigurări, ca şi pentru oricare alta societate financiara abilitata - fiind respectate
prevederile art. 40 – din HG 395 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

