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Formular nr. 1

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu oferta independenta
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai
............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie
publica organizata de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice
si Moleculare, în calitate de autoritate contractanta, cu nr.....................................din data
de..............................., certific/certificam prin prezenta ca informaţiile conţinute sunt adevarate si
complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificam prin prezenta, în numele.........................................., urmatoarele:
1. am citit si am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastra de la procedura de achiziţie publica în condiţiile
în care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete în orice privinţa;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa înainteze
oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de oferta;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoana fizica sau
juridica, alta decât ofertantul în numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza în
cadrul aceleiasi proceduri de achiziţie publica sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata în mod independent faţa de oricare
concurent, fara a exista consultari, comunicari, înţelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveste preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la
respectiva procedura sau intenţia de a include în respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu
au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveste calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţata de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevazute de legislaţia în vigoare, declar/declaram ca cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevarate si întrutotul conforme cu realitatea.

Data: ………………

Ofertant,
........................................................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
..................................................
(semnaturi)

2

Formular nr. 2
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către .......................................................................................................
(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
furnizăm: TEHNICA DE CALCUL – Lot nr......, pentru suma de ....................................................
platibilă după recepţia produselor/serviciilor/lucrarilor, (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă
TVA în valoare de ...........................(suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în
graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în
litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi, 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)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| 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 ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Formular nr. 3
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
Anexă la ofertă
Nr.
crt

Denumirea si tipul
Produs/serviciu/lucrare

Buc

Preţul unitar
(lei)

Preţul total
(lei)

TVA
(lei)

0

1

2

3

4

5

1
2
3
.....

TOTAL

................................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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Formular nr. 4

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

DECLARATIE
privind calitatea de participant la procedura
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................... (denumirea operatorului
economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la
procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin Procedura simplificata, avand ca
obiect: TEHNICA DE CALCUL – Lot nr......, la data de ....... (zi/luna/an), organizata de Institutul
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare, particip si depun
oferta:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .......................................................;
[ ] ca subcontractant al ..................................................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor intervene modificari
in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii
contractului de achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ..................... (denumirea si adresa
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.

Operator economic,
.........................................
(semnatura autorizata)
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