
 

Formularul nr. 3 

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

 (denumire/oferte ofertant) 

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 mentionată, să executăm 

............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi în 

cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, 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 începem lucrările cât 

mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu 

graficul de execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre). 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi 

cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi           

(ziua/luna/anul) 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 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) 

 

(denumirea/numele operatorului economic) 



 

 

 

 

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI 

1 Valoarea maximă a lucrărilor  

2 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 

subcontractant (% din preţul total ofertat) 

 

3 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 

forma........................ 

în cuantum de: 

 

4 Perioada de garanţie de bună execuţie 

(luni calendaristice) 

 

5 Perioada de mobilizare  

(numărul de zile calendaristice de la data primirii 

ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii 

execuţiei) 

 

6 Termenul pentru emiterea ordinului de începere a 

lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data 

semnării contractului) 

 

7 Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la 

termenul final de execuţie (% din valoarea care trebuia 

să fie realizată) 

 

8 Limita maximă a penalizărilor 

(% din preţul total ofertat) 

 

9 Limita minimă a asigurărilor 

(% din preţul total ofertat) 

 

10 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 

calendaristice) 

 

11 Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare 

(garanţii, avansuri ) 

 

 

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

(semnătura autorizată) 

 

L.S. 



 

Formular 5 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE  

referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca  

precum si de  sănătatea şi protecţia muncii 

 

 

 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant 

al ……………………….. (denumirea ofertantului/subcontractantului) declar pe propria răspundere că mă 

angajez ca pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii să respect reglementările 

obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la 

nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi 

acordurile internaţionale în aceste domenii.  

 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 precum şi de reglementarile din 

domeniile prevazute de art. 51 din Legea 98/2016 si am inclus costul pentru îndeplinirea acestor 

obligaţii. 

 

 

   

 

Operator economic,……....……………………….. 

 

(nume, semnătura autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 



 


