
 

                              
                   OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONA 

 
 

Anunt de Publicitate 

 

Autoritate contractanta: 

 Directia de Sanatate Publica Iasi, cu sediul in strada  Vasile Conta nr.2-4, telefon/fax 

023227228, cod postal 700106, Romania, invita ofertantii sa-si depuna oferta la modalitatea de achizitie 

prin “Cumparare directa” in vedera atribuirii contractului de servcii avand ca obiect “Servicii de transport 

rutier”- conducator auto (sofer). 

E-mail:  achizitii@dspiasi.ro,  

Adresa internet (URL): www.dspiasi.ro 

 Detalii anunt 

1. Tip de contract: Servicii  

2. Denumire servicii:  “Servicii de transport rutier”- conducator auto (sofer). 

 3. Cod CPV:  60100000-9  „Servicii transport rutier”   

4. Descriere contract : obiectul contractului  este de a se asigura servicii de transport rutier – conducator 

auto (sofer).  

5.Cantitate:  Se vor incheia  contracte de   prestari servicii de transport rutier - conducator auto (sofer), 

pentru 3 autovehicule. 

6. Valoare totala estimata:  este cuprinsa intre  60.000 lei fara TVA ( 3 buc servicii x 8 luni lei fara 

TVA) si 88800 lei fara TVA (3 buc servicii x 12 luni ). 

Valoarea minima a intervalului respective suma de 60000 lei fara TVA reprezinta valoarea  contractului 

ce face obiectul prezentei modalitati de achizitie publica, in functie de care vor fi evaluate ofertele pentru 

perioada 01.05.2018-31.12.2018 (8 luni) 

Valoarea maxima a intervalului respectiv suma de 88.800lei fara TVA reprezinta valoarea  contractului ce 

face obiectul prezentei modalitati de achizitie publica, ce contine  valoarea posibilelor suplimentari pentru 

maxim 4 luni (perioada 01.01.2019-30.04.2019) conform prevederilor  art. 165 , al.1 din Hotararea nr. 

395/2016 “pentru   aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice” 

7. Perioda contractului:  este de 8 luni(01.05.2018-31.12.2018), cu posibilitatea de prelungire in primele 

4 luni ale anului 2019 si/sau pana la aprobarea bugetului pentru anul 2019. 

8. Sursa de finantare : Venituri proprii/buget de stat. 

9. Conditii contract : Contract de prestari servicii. Termen de plata la 30 de zile de la data  facturii.  

10.Conditii de participare:  
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Criterii de adjudecare : Pretul cel mai scazut .  

Operatorul economic declarat castigator va publica in 2 zile lucratoare in catalogul electronic SEAP(e-

licitatii.ro) oferta sa financiara conform documentatie depuse,(se va mentiona pretul in lei fara TVA 

pentru prestarea “Servicii de transport rutier- conducator auto) 

11.Termen limita de depunere a ofertelor : 24.04.2017 ora 15:00. 

Ofertele insotite deactele  se vor transmite /depune la sediul  Directiei de Sanatate Publica Iasi,  strada  

Vasile Conta nr.2-4, cod postal  700106, camera 7 , sau e-mail  achizitii@dspiasi.ro,  

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini este anexat anuntului sau poate fi  pus la dispozitia operatorilor 

economici interesati in urma trimiterii unei solicitari in acest sens pe adresa de e-mail achizitii@dspiasi.ro. 

Persoana de contact : Consilier achizitii: Ec. Lucia Stafie.Tel 0232278228 

 

Autoritate contractanta,         

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi      

Director Executiv                                                              

Dr. Liviu Stafie                                                                     

 

 

 

Director Executiv Adj. Economic 

Ec. Petronela Bostoaca 

 

 

 

Compartiment Achizitii                            
 Ec. Lucia Stafie 
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Nr. 10282/18.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                Aprobat      
                                                                                                                                                                                                                                         Director executiv 

                        Dr. Liviu Stafie     
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
“SERVICII DE TRANSPORT RUTIER – conducator auto (sofer)” 

 
 

1.Obiectul achizitiei: 
               Incheierea a patru contracte de   prestari servicii de transport rutier        - conducator auto (sofer),  
                 Cod CPV:  60100000-9  „Servicii transport rutier” 
2. Generalitati: 
Activitatea se va desfasura intr-un program de lucru de 8 ore de luni pana vineri, sau pe baza de convocare cand 
este cazul. 
Locul de prestare a serviciilor: Directia de Sanatate Publica Iasi-  autoturismele apartin parcului auto DSP Iasi.  
3.Cerinte de calificare: 

Persoana fizica autorizata sau persoana juridica cu profil de activitate pe transport auto  rutier  
Pentru persoana care va presta serviciile          
• Permis conducere categoria B ; corespunzator autovehiculelor pe care urmeaza sa le conduca  si anume – 

Dacia Logan, Ford. 
• Studii:  minim studii liceale cu diploma de bacalaureat; 
• Aptitudini: comunicare, disciplină, rezistenţă la stres; 
• Cazier judiciar; 
• Cazier rutier; 
• Fisa de aptitudini de la medic medicina muncii; 
• Adeverinta medicala din care sa reiasa clinic sanatos, 
• Alte documente solicitate prin caietul de sarcini. 

4.Obligatiile prestatorului 
• sa respecte  cu strictete actele normative care reglementeaza circulatia pe drumurile publice;  
• sa fie la dispozitia beneficiarului pentru a deservi autoturismele din parcul  auto DSP Iasi, 8 ore pe zi de 

luni pana vineri, sau pe baza de convocare cand este cazul. 
• sa se prezinte la serviciu la ora 8.00 odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit 

pentru ziua in curs;  
• sa verifice  starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele. atat la plecarea  cat si la sosirea din cursa; 
• sa anunte pe seful Serv Ad-tiv Aprovizionare Mentenanta in cazul in care constata defectiuni la 

autovehiculul care i se da in primire; 
• sa anunte achizitorul pentru efectuarea la timp a reviziilor si a schimburilor de ulei si filtre; 
• sa exploateze  autovehiculul in conformitate cu instructinule prevazute in cartea tehnica a acestuia;  
• sa completeaze  foaia de parcurs pentru ziua in curs   conform normelor in vigoare si  sa predea  foaia din 

ziua precedenta completata la toate rubricile, dupa cum indica formularul, Serviciului Ad-tiv Aprov 
Mentenanta; 

• sa mentina  starea tehnica corespunzatoare a autovehiculului din primire;  
• sa parcheaze  autovehiculul la  sediul  DSP la terminarea programului, respectand regulile de parcare;  
• sa predea autovehiculul agentului de paza la terminarea programului; 
• sa pastreze  certificatul de inmatriculare,  precum si actele masinii in conditii corespunzatoare si  sa le 

prezinte la cerere organelor de control;  
• sa se preocupe  permanent de imbunatatirea cunostintelor sale profesionale si legislative in domeniul 

transporturilor;  
• sa execute  operativ si corect  obligatiile asumate prin oferta respectand disciplina muncii;  
• sa se comporte  civilizat in relatiile cu clientii si organele de control;  
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• sa comunice  imediat Sefului Serv Ad-tiv, Aprov Mentenanta, telefonic sau prin orice alt mijloc orice 
eveniment de circulatie in care este implicat;  

• sa nu schimbe pozitia autovehiculului implicat in accident, pana la sosirea organelor politiei si sa asigure 
pastrarea urmelor la locul accidentului, daca acesta a avut ca rezultat moartea, vatamarea integritatii 
corporale sau a sanatatii vreunei persoane sau daca accidentul constituie infractiune sau s-a produs ca 
urmare a unei infractiuni;  

• sa  nu transporte persoane din afara persoanelor beneficiarului; 
• sa respecte  si   sa indeplineasca  cu strictete normele PSI  si de protectia muncii; 
• sa suporte contravaloarea pagubelor produse din vina proprie autovehiculului incredintat si neacoperite de 

asigurare.Amenzile contraventionale cauzate de abaterile de la Codul rutier savarsite de catre prestator  vor 
fi suportate exclusiv de catre acesta; 

• sa  respecte  cu strictete itinerariul si instructiunile primite de la reprezentantul beneficiarului;  
• inainte de plecarea in cursa soferul are obligatia sa verifice concordanta dintre documentele de transport, 

documentele marfii, tipul marfii si specificatiile din comanda de transport primita de la birou,  aplicarea 
stampilei expeditorului pe documentul de transport, in rubrica special destinata acestui scop; 

• Soferul raspunde personal de integritatea autovehiculului  
• Soferul raspunde de cheltuirea judicioasa a sumelor primite ca avans de deplasare. 
• Soferul are obligatia de a verifica in mod regulat starea generala a autoturismului,  nivelul tuturor 

lichidelor (ex. ulei motor, lichid de frana, antigel, solutie spalat parbriz, etc.), presiunea anvelopelor, 
functionarea sistemului de lumini. 

• transportul documentelor din cadrul serviciilor si  laboratoarelor DSP Iasi, necesar a fi  multiplicate; 
• transportul materialelor ( halate, prosoape, etc.) la spalatorie; 
• predarea/preluarea documentelor la/de la Posta Speciala; 
•  transport formulare cu regim special de la Imprimeria Naţională  (carnete de reţete pentru substanţe 

speciale ) 
• transportul persoanelor din cadrul serviciului Financiar Contabilitate in relatia cu Trezoreria, bancile, 
• transportul persoanelor din conducerea unităţii către unităţile din subordine sau către unităţile administrativ 

teritoriale Prefectura, CJ, Primarii,  
• transportul membrilor comisiilor de receptie a lucrarilor de reparatii; 
• transportul persoanelor din comisiile de control ale  Departamentului de Supraveghere în Sănătate Publică 
• transportul personalului tehnic penru ridicare de probe în cadrul programelor de supraveghere în sănătate 

publică  
5.Obligatiile beneficiarului 

• sa receptioneze serviciile zilnic prin semnarea foii de parcurs; 
•  sa elibereze foaia de parcurs zilnic; 
•  sa plateasca pretul serviciilor in termen de 30 de zile de la primirea facturii, in conformitate cu legislatia in 

vigoare; 
• sa puna la dispozitia prestatorului autovehiculul pe care se vor presta serviciile si combustibilul aferent; 
• Plata serviciilor se va efectua dupa  predarea  raportului de activitate confirmat de catre persoana 

desemnata din cadrul departamentelor pentru care presteaza servciile  
6.  Documente solicitate:   

• Declaraţie privind eligibilitatea. 
• Declaratie privind conflictul de interese, in conformitate cu prevederile art 59-60 din Legea nr 98/2016. 
• Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016. 
• Certificat de înregistrare emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data 

deschiderii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba 
corespondent in codul CAEN, din certificatul constator emis de ONRC. 

• Documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori aparetenenta din punct de vedere 
profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.     

• Propunerea tehnica va fi prezentata   in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. 
• Oferta financiara  - Ofertantul are obligatia de a exprima pretul ofertat pentru prestarea serviciilor  in lei 

fara TVA. Pretul propus in propunerea financiara nu poate fi ajustat ulterior, va fi valabil pana ala 
realizarea integrala a contractului si va include toate costurile legate de indeplinirea corespunzatoare a 
contractului.  

• Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate  
• Oferta va contine si fundamentarea economica a modului de formare a pretului total/luna, cu prezentarea 

detaliata a niveluilui de salarizare a fortei de munca precum si total costuri aferente.  
• Permis de conducere categorie B. 
• Fişă de aptitudini pentru conducător auto. 
• Cazier auto. 
• Cazier judicar. 
• Copie acte studii. 
• Adeverinta medic de familie din care sa reiasa clinic sanatos. 
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Clauze contractuale 
• Plata serviciilor se va face la 30 de zile  de la data facturarii serviciilor.  
• Factura va fi insotita de proces verbal de receptie a serviciilor semnat de catre persoana desemnata din 

cadrul departamentelor.  
• Prestatorul de servicii va constitui o garantie in valoare de 100 lei/luna . 

Garantia se va retine din sumele datorate pentru contravaloarea serviciilor lunare si se va restitui la 
finalizarea contractului. 

 
 

 
 
                                                                                                   Intocmit,     
                                                                                                              
Compartiment Achizitii         
  Ec. Lucia Stafie                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC  
          ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
(art. 164 din Legea 98/2016) 

 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

_____________________________________________________________,  
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 

aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă 
a unei instanţejudecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunileprevazute la art. 164 din Legea 
98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv: 
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a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările 
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -
185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută 
de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

 
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 

sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în 
cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 
98/2016.  

 
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 dispunem. 

 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________. 
                                                                                       (se precizează data expirării perioadei 

de valabilitate a ofertei) 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 
 
 
 OPERATOR ECONOMIC  
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind evitarea conflictului de interese 

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 
 
1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de 

…………………….(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la…………………………, în 
temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar 
pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

   a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul 
subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care 
face parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a 
terților susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a 
ofertelor; 
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   b) eu sau terţiisusţinători ori subcontractanţiipropuşi nu suntsoţ/soţie, rudă sau afin, până la 
gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a 
Direcției Naționale de Probațiune; 

   c) eu sau terţiisusţinători ori subcontractanţipropuşi nu avem, direct ori indirect, un interes 
personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze 
independenţa şi imparţialitateaautoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare;  

   d) eu sau terţiisusţinători ori subcontractanţipropuşi nu avem drept membri în cadrul 
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori 
asociaţi semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Direcției Naționale de 
Probațiune, implicate în procedura de atribuire;  

   e) eu sau terţiisusţinători ori subcontractanţipropuşi nu am nominalizat printre principalele 
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în 
cadrul Direcției Naționale de Probațiuneși care sunt implicate în procedura de atribuire.  

 
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea 

contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării 
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi 
desemnaţicâştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

3. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţiireprezentanţilorautorizaţi ai DirectieiNaționale de Probațiune 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
  Data completării ...................... 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 

din Legea 98/2016 
 
Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului 

economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de 
................................................................................................ pentru achiziția de 
............................................................................................................................, cod CPV 
..................................., la data de ............................., organizată de Directia de Sanatate Publica Iasi , 
declar pe proprie răspundere că: 

 
1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la 

bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. 
(2) din Legea nr. 98/2016.  

2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situațiiprevăzute de art. 167 (1) din Legea 
98/2016, respectiv:  

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51din Legea nr. 98/2016; 
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activității;  
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea; 
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d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței 
în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 
cauză;  

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul 

unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului 
contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutulinformațiilor transmise la solicitarea 
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare şi selecție;  

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, 
să obțineminformațiiconfidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii 
de atribuire și nu am furnizat din neglijențăinformații eronate care pot avea o influență semnificativă 
asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.    

 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 
Operator economic, 
………………………. 
(semnătura autorizată ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operator economic 
............................... 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 

PROPUNEREA TEHNICĂ 
 

Conform caiet de sarcini 
 
- Prezentat ca și document distinct - 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................. 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 

OFERTA FINANCIARĂ 
Către Directia  de Sanatate Publica Iasi 

 
 
1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ................ 

...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerințele cuprinse 
în documentația mai sus menționată, să furnizăm  ........................ 
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.............................................................pentru prețul de ........................................................... (cifre și 
litere) Ron la care se adaugă ..................... (cifre și litere) Ron, valoarea TVA.  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestam 
serviciile conform  .................................................................................................... în termenul de 
......... zile/ore (după caz) înscris în Propunerea tehnică și pe toată perioada contractului. 

 
3. Ne angajăm să menținem 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. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună 

cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 
5. Înțelegem că nu suntețiobligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă 

primită, dacă acestea nu îndeplinesc toate condițiile menționate în documentația de atribuire. 
 
 
 
Data _____/_____/_____ 
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