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MODELE DE FORMULARE 

 

 

 

Fiecare candidat/ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea acordului 

cadru de achiziţie publica are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute in cadrul acestei secţiuni, completate in mod 

corespunzător si semnate de persoanele autorizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 2 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016 

 

Formular 3 Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de 

muncă  pe toată durata de îndeplinire a contractului de livrare 

 

Formular 4 Scrisoare de oferta 

  

Formular 5 Formular propunere tehnica 

 

Formular 6 Formular de oferta si anexa la formular de oferta 
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FORMULAR 2 

 

Declaraţie  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60  din Legea nr.98/2016 

 

Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) , în calitate 

de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura de atribuire a contractului de 

achiziţie publică având ca obiect …………………………..(denumire procedură), CPV ……………., organizată de 

..........................................................., declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că: 

NU mă încadrez în nici una din situaţiile prevăzute la:  

A. articolul 60 din legea 98/2016, cu toate modificările şi completările ulterioare, respectiv:  

- nu am drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are 

acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, sau care se află 

în relaţii comerciale, astfel cum sunt ele prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016, cu persoane care deţin funcţii de 

decizie în cadrul autorităţii contractante. 

Persoanele cu functie de decizie din cadrul a.c. plus cei care au legatura cu organizarea, derularea si 

finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatorii:  

Prof.Dr.Grigore Tinică 

- reprezentant al INSTITUTULUI DE BOLI 

CARDIOVASCULARE “Prof. Dr. George I.M. 

Georgescu “ IASI 

Manager 

Dr.Cristea Carmen Elisabeta 

- reprezentant al INSTITUTULUI DE BOLI 

CARDIOVASCULARE “Prof. Dr. George I.M. 

Georgescu “ IASI 

Director medical  

Bulgaru Sergiu Costel  

- reprezentant al INSTITUTULUI DE BOLI 

CARDIOVASCULARE “Prof. Dr. George I.M. 

Georgescu “ IASI 

Director financiar contabil 

interimar 

Cazaciuc Florian-Ovidiu                                                                   

Consilier Juridic 

- reprezentant al INSTITUTULUI DE BOLI 

CARDIOVASCULARE “Prof. Dr. George I.M. 

Georgescu “ IASI 

Consilier Juridic 

Dr.Brinza Bogdan reprezentant al INSTITUTULUI DE BOLI 

CARDIOVASCULARE “Prof. Dr. George I.M. 

Georgescu “ IASI 

Presedinte comisie de evaluare 

cu drept de vot  

As.sef Plescan Mihaela - reprezentant al INSTITUTULUI DE BOLI 

CARDIOVASCULARE “Prof. Dr. George I.M. 

Georgescu “ IASI 

Membru comisie de evaluare 

cu drept de vot  

As.sef Fetcu Nadia - reprezentant al INSTITUTULUI DE BOLI 

CARDIOVASCULARE “Prof. Dr. George I.M. 

Georgescu “ IASI 

Membru comisie de evaluare 

cu drept de vot  

As.Sef.Vartolomei Cristina - reprezentant al INSTITUTULUI DE BOLI 

CARDIOVASCULARE “Prof. Dr. George I.M. 

Georgescu “ IASI 

Membru supleant comisie de 

evaluare cu drept de vot  

Florescu Bogdan 

- reprezentant al INSTITUTULUI DE BOLI 

CARDIOVASCULARE “Prof. Dr. George I.M. 

Georgescu “ IASI 

Insp.de Specialitate – secretar 

fara drept de vot 

Data completării  

Operator economic, 

____________________ _______________________ 

(semnătură autorizată) 
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FORMULAR 3 

 

 

 

Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă 

 pe toată durata de îndeplinire a contractului de livrare 

 

 

Subsemnatul …………………….. (numele si prenumele in clar ale persoanei autorizate), reprezentant al 

……………………….. (denumirea ofertantului/membrului asocierii.....) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa 

livrez produsele pe parcursul indeplinirii contractului „.......................................................................”, in conformitate cu 

regulile obligatorii referitoare la conditiile privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de 

muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului , care sunt in vigoare in România. 

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la respectarea 

condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de livrare si am 

inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii. 

 

Semnatura 
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FORMULAR 4 

 

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

SCRISOARE DE OFERTA 

Nr. ......../.................... 

 

1. Denumirea completă a ofertantului 

 

(in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi, precum şi 

leaderul de asociaţie) 

 

 

2. Adresa de corespondenta (adresa la care se vor trimite eventualele contracte subsecvente),tel/fax, adresa corecta de 

email la care se vor trimite comunicari si dupa caz eventuale comenzi 

 

 

3. Dupa caz birourile filialelor / sucursalelor locale (adresele complete, tel/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

 

 

4. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de înregistrare)  

 

 

5. Persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, 

 

 

6. In cazul in care, în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire, oferta mea va fi declarata castigatoare ma 

angajez ca voi semna cu Institutul de Boli Cardiovasculare Iasi, acordul cadru si contractul/contractele subsecvente, 

conform prevederilor legale, la invitaţia autorităţii contractante, şi să constituim garanţia de bună execuţie a contractului 

conform prevederilor Documentaţiei de atribuire. 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

______________,(semnătura)  

în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________. (denumire/nume operator economic) 
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FORMULAR 5 

OPERATORUL ECONOMIC      

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

PROPUNERE TEHNICĂ 

(pentru fiecare produs in parte) 

 

DENUMIRE LOT (unde este cazul)....................................................................................... 

 

Denumire produs.............................................................................................................. ..... 

 

Caracteristici/cerințe tehnice solicitate prin 

caietul de sarcini 

 

 

 

Caracteristici/cerințe tehnice ofertate prin 

oferta tehnica 

Indicarea numărului de 

pagină din oferta tehnică  

unde se regăsește 

caracteristica/cerința în 

cadrul fișelor tehnice 

/documentației din partea 

producătorului. 

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

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

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

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

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

 

Termen de livrare: ................................................................................................................................................. 

                                     (Nr. zile de la emiterea comenzii) 

 

Data _____/_____/_____ 

 

......................................................................................................,  (nume, prenume şi semnătură),  

 

în calitate de ........................................................ reprezentant legal, autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

...................................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

Notă: Ofertantul trebuie să prezinte distinct, in cadrul propunerii tehnice si a anexelor sale, pentru fiecare lot ofertat: 

- descrierea produselor: un comentariu,  articol cu articol,  al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini  

– Anexa  prin care să se demonstreze corespondenţa produselor prezentate în propunerea tehnică, cu specificaţiile 

respective. Pentru fiecare articol se va indica pagina de catalog / fisa tehnica unde se confirma caracteristica. 

- fise tehnice, pagini de catalog care să ateste conformitatea produselor (insotite, unde se impune, de traducere in limba 

romana). Producatorul care rezulta din paginile de catalog trebuie sa se regaseasca in coloana “Producator” din Anexa la 

acest formular. 

- dovada marcajului CE 

Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții 

având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei 



INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE “Prof. Dr. George I.M. Georgescu “ IASI” 

700503 , Iasi , Bulevardul Carol I , nr. 50 

Cod fiscal: 8615184    

  Tel./Fax: +40 (0232) 410280, +40 (0232) 267601 

e-mail: ibcv.iasi@gmail.com 

operator date cu caracter personal nr.11644                                                                                                                                                                         

 

 

Page 6  

 

 
Nr. 175 C / ISO 9001:2015 

         

          

abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate 

de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat. 

 

 

OPERATORUL ECONOMIC 

__________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

ANEXA LA FORMULAR PROPUNERE TEHNICA 

 

 

 

NR 

 

 

 

DENUMIRE  

 

 

PRODUCATOR 

 

FORMA DE 

COMERCIALIZARE 

 

UM 

 

TERMEN 

VALABILI 

TATE 

1 
   

 
 

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

______________,(semnătura)  

în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________. (denumire/nume operator economic) 
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FORMULAR 6 

 

OPERATOR ECONOMIC 

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

(denumirea/numele ofertantului) 

 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/să închiriem cu opţiune de cumpărare/ 

să închiriem fără opţiune de cumpărare /să furnizăm în sistem leasing cu opţiune de cumpărare/să furnizăm în sistem 

leasing fără opţiune de cumpărare (se elimină opţiunile neaplicabile) ............................................................. (denumirea 

produselor) pentru suma de .................................................... platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre, 

precum şi moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile), la care se adaugă TVA în valoare 

de ....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda)  

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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Centralizatorul de preturi 

 

 

 

 

 

 

NR 

 

 

DENUMIRE  

 

PRODUCAT

OR 

FORMA DE 

COMERCIALI

ZARE 

UM PRET / 

UM 

FĂRĂ 

TVA 

COTA 

TVA 

CANTI

TATE 

 

VALOARE 

         FĂRĂ 

TVA 

VALOARE 

 CU TVA 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          


