OPERATOR ECONOMIC
.........................................

Inregistrat la sediul autoritatii contractante

(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

nr. .............. / ................................, ora .............

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre,
UAT JUDETUL VASLUI
Str. Stefan cel Mare nr.79, municipiul Vaslui, judetul Vaslui
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Ca urmare a invitatiei de participare, privind atribuirea contractului Realizare materiale
beneficiari (broşuri pentru profesori, broşuri Vocea copiilor) in cadrul proiectului „Scoala te
face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 79810000-5, 79971000-1 /(denumirea contractului de
achizitie publica),
noi ................................................................................................................. /(denumirea/numele
ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
2. Informatii in legatura cu procedura:
- adresa completa pentru corespondenta, valabila pentru comunicari la prezenta
procedura:........................................................................................... (denumire ofertant,
localitate, strada, numar, cod postal etc.)
- numar telefon ........................................
- numar fax valabil pentru comunicari ...............................................
- adresa e-mail valabila pentru comunicari ......................................
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii .....................

Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila
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OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

FORMULAR DE OFERTA
Catre,
UAT JUDETUL VASLUI
Str. Stefan cel Mare nr.79, municipiul Vaslui, judetul Vaslui
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinînd documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
........................................................................................................ (denumirea/numele ofertantului),
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus
mentionata, sa indeplinim contractul Realizare materiale beneficiari (broşuri pentru profesori,
broşuri Vocea copiilor) in cadrul proiectului „Scoala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod
CPV 79810000-5, 79971000-1 (denumirea serviciului), pentru suma de ...........................................
(suma in cifre si moneda ofertei), platibila dupa receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe
valoarea adaugata în valoare de ................... (suma în cifre).
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
serviciile în conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 (sasezeci) zile (durata
în litere si cifre) si ea va ramîne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricînd înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita cîstigatoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizam ca:
[ ] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta
separat, marcat în mod clar "alternativa";
[ ] nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.
Data ....../....../..................
................................................., (numele si prenumele), în calitate de .................................... legal
autorizat sa semnez oferta pentru si în numele ..................................................................................
.................... (denumirea/numele operatorului economic)
(semnatura)
LS
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OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Contract de servicii : Realizare materiale beneficiari (broşuri pentru profesori, broşuri Vocea
copiilor) in cadrul proiectului „Scoala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV
79810000-5, 79971000-1
Nr.
crt.

Materiale beneficiari

1

Brosuri cu tema "Participarea
copilului si a familiei in
procesul educational"
Brosuri cu tema
"Disciplinarea pozitiva"
Brosuri “Vocea copiilor”
TOTAL

2
3

UM

Cantitate

buc

810

buc

810
1000

buc

Pret unitar
fara TVA
LEI

Total fara TVA
LEI

TVA
LEI

Data completarii ......................................
Numele si prenumele: [……............................................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze in numele: [……...............................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila

OPERATOR ECONOMIC
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.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 69 indice 1
DIN O.U.G. 34/2006
Subsemnatul(a), .............................................................................................................................
.......................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător/subcontractant la procedura de
atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect Realizare materiale beneficiari
(broşuri pentru profesori, broşuri Vocea copiilor) in cadrul proiectului „Scoala te face OM!”,
Cod proiect PEC063, cod CPV 79810000-5, 79971000-1, organizată de UAT JUDEŢUL
VASLUI, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că: NU
mă încadrez în niciuna din situaţiile prevazute la articolul 69 indice 1 din OUG 34/2006, cu toate
modificările şi completările ulterioare, respectiv:
- nu avem drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare şi/sau nu avem 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. 69 lit. a) din OUG 34/2006, cu persoane care deţin funcţii de decizie în
cadrul autorităţii contractante.
Nota: Persoanele cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sunt: Dumitru Buzatu,
Vasile Mihalachi, Corneliu Bichineţ, Ursulescu Diana-Elena, Caragaţă Valeriu, Angheluţă Eduard,
Baragan Marius Andrei, Bentu Dumitru, Bobârnat Radu, Brănici Gigi, Căciulă Mădălin Claudiu,
Croitoru Gheorghe, Curelaru Alexandru Lucian, Dima Anca, Dorin Emil, Filip Liviu, Gheţău Ionuţ
Cristian, Gavrilescu Florin, Istrate Viorel, Maftei Nelu Vasilică, Mariciuc Vasile, Pleşu Constantin
Corneliu, Podosu Nuţa, Poiană Constantin, Puf Vasile, Panaite Florin, Rebegea Ionel, Rogozea
Aurelian, Sbârlea Cătălin, Steimberg Eugenia, Ştefanescu Constantin, Tălmaciu Constantin,
Timofte Anca Gabriela, Tiron Cristina Mihaela, Trifan Ciprian Ionuţ, Ţiru Ilie, Nistor Marin, Anton
Aurel, Beşliu Marian, Chircu Mihaela, Vasiliu Cristina, Stroescu Alina Ştefania, Ciurescu Anca
Mihaela, Iordan Mitica, Ţuţuianu Mircea, Novac Leonid, Huideş Manuela-Adriana, Zurba Dorina,
Buhuş Rodica, Popica Nelu, Iacob Iulia, Marin Diana, Gherase Victoriţa, Manolachi Petrică.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai UAT JUDEŢUL VASLUI, adresa:
Consiliul Judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Judeţul Vaslui (denumirea si adresa
autoritatii contractante), cu privire la orice aspect în legatură cu activitatea noastră.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum raspunderea
exclusivă.
Data completarii ......................................
Numele si prenumele: [……............................................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze in numele: [……...............................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila
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OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARATIE
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................................................................................
......................................................................................................................................... /(denumirea
/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca la elaborarea ofertei pentru Realizare materiale
beneficiari (broşuri pentru profesori, broşuri Vocea copiilor) in cadrul proiectului „Scoala te
face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 79810000-5, 79971000-1 am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
2. Subsemnatul declar pe propria raspundere ca ma angajez ca, pe parcursul îndeplinirii
contractului de achiziţie publică având ca obiect Realizare materiale informative (Bannere, Flayere,
Mape pentru conferinta de lansare si de inchidere a proiectului) in cadrul proiectului „Scoala te face
OM”, Cod proiect PEC063, cod CPV 79823000-9, sa respect regulile obligatorii referitoare la
conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt în vigoare în România.
3. Subsemnatul declar pe propria raspundere 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 documente si
informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante Judetul Vaslui,
adresa: strada Stefan cel Mare nr.79, municipiul Vaslui, judetul Vaslui /(denumirea si adresa
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect in legatura cu activitatea noastra.
Data completarii ......................................
Numele si prenumele: [……............................................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze in numele: [……...............................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila
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OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................................
(denumirea/numele
si
sediul/adresa
operatorului
economic),
în
calitate
de
ofertant/candidat/concurent la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avînd ca
obiect Realizare materiale beneficiari (broşuri pentru profesori, broşuri Vocea copiilor) in
cadrul proiectului „Scoala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 79810000-5,
79971000-1, (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de
....................................... (zi/luna/an), organizata de Judetul Vaslui (denumirea autoritatii
contractante), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în situatiile prevazute la art. 180 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarîre definitiva a unei instante
judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda
si/sau spalare de bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si
înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare privind
eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
Judetul Vaslui, adresa: Consiliul Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.79, municipiul Vaslui,
judetul Vaslui (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect în legatura cu
activitatea noastra.
Data completarii .............

Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila
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OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARATIE
privind neincadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a), reprezentant împuternicit al ........................................................................
...........................................................................................................................................(denumirea
/numele si sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la
procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avînd ca obiect Realizare materiale
beneficiari (broşuri pentru profesori, broşuri Vocea copiilor) in cadrul proiectului „Scoala te
face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 79810000-5, 79971000-1, (denumirea produsului,
serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....................................... (zi/luna/an), organizata de
Judetul Vaslui (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic;
c) ne-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare în Romania sau în tara în care sunt stabilit;
c^1) în ultimii 2 ani ne-am îndeplinit in mod corespunzator toate obligatiile contractuale. Nu
exista situatii in care ne-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive
imputabile noua, care au produs sau sunt de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor
acestora;
d) nu am fost condamnati, în ultimii 3 ani, prin hotarîrea definitiva a unei instante judecatoresti,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie
profesionala.
e) nu prezentam informatii false, în scopul demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare si
selectie.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si
înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare privind
eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
Judetul Vaslui, adresa: Consiliul Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.79, municipiul Vaslui,
judetul Vaslui (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect în legatura cu
activitatea noastra.
Inteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.
Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila
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OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR
PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI

Subsemnatul(a),..............................................................................................................................
...............................................................................
(denumirea/numele
si
sediul/adresa
operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subantreprenor la procedura de
atribuire a contractului de achizitie publica având ca obiect Realizare materiale beneficiari
(broşuri pentru profesori, broşuri Vocea copiilor) in cadrul proiectului „Scoala te face OM!”,
Cod proiect PEC063, cod CPV 79810000-5, 79971000-1, organizata de autoritatea contractanta
Judetul Vaslui, declar pe proprie raspundere, cunoscând sanctiunile privind falsul în declaratii ca:
Indeplinesc toate conditiile necesare pentru prestarea tuturor serviciilor prevazute in caietul
de sarcini .
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante Judetul Vaslui,
adresa: Consiliul Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.79, municipiul Vaslui, judetul Vaslui
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect în legatura cu activitatea
noastra.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum raspunderea
exclusiva.
Data completarii ...........
Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila
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