Secțiunea III
Formulare
Anexa 1
SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI
Către
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(denumirea autorității contractante și adresa completă)
Ca urmare a anunțului de Licitație publică din data…………….(ziua,luna,anul),
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
……………………………………(denumirea contractului de achiziție publică), noi
………………(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat scrisoarea de
garanție de participare în original și următoarele documente:
…………………………………………………………………………………………
Persoana de contact pentru această procedură:
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail

Data completării (ziua,luna,anul)

Operator economic
…………………………………….
(semnătura autorizată)

Anexa 2
Împuternicire
(model)

Subsemnatul ……………………………………… domiciliat în …………………
(se va completa adresa), posesor al B.I./C.I. Seria….... Nr……….., CNP ……………
reprezentant legal al societății ……………………………………(numele societății)
adresa de corespondență……………………………..( fax sau e-mail obligatoriu )
împuternicesc pe ……………………………………………..(numele și prenumele)
posesor al B.I./C.I. Seria….... Nr……….., CNP …………………………adresa de
corespondență……………………………..( fax sau e-mail obligatoriu ) să reprezinte
semneze/negocieze la procedura de atribuire având ca obiect “ Licitație închiriere
spații” organizată de către Spitalul Județean de Urgență Reșița, în scopul atribuirii
contractului.

Data completării
………………………..

Operator economic
……………………………………
(semnătura autorizată)

Anexa 3

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

DECLARAȚIE
Privind neîncadrarea în prevederile Art. 59 și 60 din Legea Nr. 98/2016 privind
achizițiile publice
(evitarea conflictului de interese)

1. Subsemnatul (a) …………………………………………………. în calitate de
…………………………………(ofertant/candidat/ofertant/asociat/subocntracta
ntterț susținător), la procedura având ca obiect ……………………………,
declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de
achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu
mă aflu în situația prevăzută la Art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice.
2. Subsemnatul (a) …………………………………………………. Declar că voi
informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în
prezenta declarație, la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziție publică, sau, în cazul în care vom fi desemnați
câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.
3. De asemenea declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare
detaliu, și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul
verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc
oferta, orice informații suplimentare.
4. Subsemnatul (a) autorizez prin prezenta, orice instituție, societate comercială,
bancă sau alte persoane juridice, să furnizeze informații reprezentanților
autorizați ai Spitalului Județean de Urgență Reșița, cu privire la orice aspect
tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.
5. Subsemnatul (a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte, în
fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de
care dispunem.

Notă:
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce
privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Conducerea Spitalului Județean de Urgență Reșița
Manager : Dr. Ec. Stancovici Alina
Director Financiar Contabil: Ec. Miloș Adina
Director Medical: Dr. Bunda Emil
Director de Îngrijiri: As. Med. Tulbure Dana Cristina
Compartiment Juridic: C.J. Belcea Cătălina
Șef Serviciu Achiziții Publice: Ec. Roșu Andreea
Șef Serviciu Tehnic Administrativ: Ing. Popovici Cristian

Data completării

Operator economic

……………………..

……………………………
(semnătura autorizată)

Anexa 4

Ofertantul
………..(denumirea/numele)……….
FORMULAR DE OFERTĂ
Către

…………(denumirea autorității contractante și adresa completă)…………..
1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul (a), reprezentant al
ofertantului ……… (denumirea/numele ofertantului)……….., ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus
menționată, să oferim suma de …. (suma în litere și cifre)…. lei/lună/mp.,
pentru suprafața de …………………
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este câștigătoare, să achităm lunar
suma aferentă suprafeței.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru întreaga durtă a
contractului și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere, această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de către dumneavoastră, prin care oferta
noastră este declarată câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție, în conformitate cu
prevederile din documentația de atribuire.
6. Înțelegem că sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai ridicat tarif .
Data …. (zi,lună,an)…
Semnez ………….., în calitate de ………………………….., legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele ……(denumire/numele ofertantului) ……..

