
OFERTANT ……………………….….      FORMULAR    3    
Cu sediul în …………………………... 
Strada………………….. …….Nr….… 
Telefon………………Fax……………. 
Cod înregistrare fiscală……………… 
Nr. Înreg. Reg. Comerţului…….…..... 
Nr……………..data ……………......... 
CONT ………………………………… 
                                     
 

CERTIFICAT 
de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 
    I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................., 
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de 
............................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ( numarul invitatiei de participare primita 
de la RAAN ) din data de ........................, 
    certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele 
de vedere. 
    II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele: 
    1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 
    2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care 
cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 
    3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta 
de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 
    4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta 
decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi 
proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 
    5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a 
exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 
    6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva 
procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu 
obiectul respectivei proceduri; 
    7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 
    8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de 
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 
    III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în 
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 
 
            Ofertant,                          Data 
         ...............           
 
    Reprezentant/Reprezentanţi legali 
           (semnături) 

 
---- 

                       
  



     OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele)                                                                                FORMULAR 7 
 
 
 
 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către .................................................................................................... 

             (denumirea autoritaăţii contractante şi adresa completă) 
 

Domnilor, 
Examinând  documentaţia  de  atribuire,  subsemnaţii,  reprezentanţi  ai  ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate  cu 
(denumirea/numele ofertantului) 

prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam 
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de ( lei si euro )  
              (denumirea produsului)) 
(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________(moneda ofertei)- lei si 
euro 
                                                                                   (suma in litere si in cifre) 
 la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de  ______________________________. 
                                                                                                          (suma in litere si in cifre) 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele 
în graficul de timp anexat. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________ 
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi 
    (durata in litere si cifre)                  (ziua/luna/anul) 
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, nu vor 
constitui un contract angajant între noi. 

Precizăm că: 
     _ 
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 
     _ 
    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
            (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 
                  (semnatura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                                 (denumire/nume operator economic) 
 


