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                                                                                                                             FORMULAR 1  

OPERATOR ECONOMIC 

………………………....... 

    (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARATIE 

privind neîncadrarea în prevederile art. 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016  

privind achiziţiile publice 

 

 

              Subsemnatul....................................................................(nume/prenume), reprezentant legal/ imputernicit 

al........................................................................................................................................ 

(denumirea /numele si sediul/ adresa operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la 

ACHIZITIA DIRECTA pentru atribuirea Contractului de concesiune a serviciului de gestionare a câinilor 

fără stăpân capturați de pe raza comunei Şotânga, cod CPV 85200000-1, declar pe propria raspundere, 

cunoscand prevederile art. 326 din Noul Cod Penal privind falsul in declaratii si sub sanctiunea excluderii din 

procedura, urmatoarele: 

 

- nu ma aflu in situatia prevazuta la art.164, alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice 

- nu ma aflu in nici una din situatiile prevazute la art.165 si art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile 

publice 

- in cadrul societăţii pe care o reprezint (în cadrul consiliului de administratie / al organului de conducere 

sau de supervizare a acestuia, şi/sau în calitate de actionari ori asociati), nu se regăsesc persoane care 

acționează în numele autorității contractante, care sunt implicate în desfășurarea procedurii de atribuire 

sau care pot influența rezultatul acesteia, care au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, 

economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element de natură a compromite 

imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.  

Totodată, subsemnatul, declar pe propria răspundere că, în cadrul societăţii pe care o reprezint, nu se regăsesc 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale 

cu urmatoarele persoane care deţin funcţie de decizie în autoritatea contractantă Municipiul Sebes, cu privire 

la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care 

aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care 

aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică):  

1. Primar – Stroe Constantin 

2. Viceprimar – Tanase Marian 

3. Secretar general al comunei–Zoie Cristina 

4. Şef serviciu financiar contabil, administrare patrimoniu, achiziţii publice, contractare şi investiţii– 

Plesa Camelia Elena 

 

 

 

Data completării 

………………………… 

                                                                                                  Operator economic, 

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

                                                                                  (semnătură autorizată si stampilă)                                    
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                                                                                                                    FORMULARUL  nr. 2 

OFERTANTUL 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTA  

 

Catre .................................................................................................... 

          (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

 

 

Domnilor, 

             1.      Examinand  documentatia  de  atribuire,  subsemnatii,  reprezentanti  ai   ofertantului  

_______________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

                                   (denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in Invitatia nr............., caietul de sarcini si Contractul cadru, sa prestam 

serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, capturați de pe raza comunei Şotânga, la un pret de 

................................................lei, fara TVA (suma in litere si in cifre)  

la care se adauga TVA-ul  în valoare de .......................................................lei. 

                                                                         (suma in litere si in cifre) 

             2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile pe o 

perioada de  5 ani de la data semnarii Contractului de concesiune. 

             3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila 60 zile si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate 

fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

               (semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
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FORMULAR nr. 3 

OFERTANTUL                                                                                         

__________________ 

   (denumirea/numele) 

            

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 

                                 LISTA PRETURILOR UNITARE OFERTATE - lista elemente de pret  

 

      
 

NR. 

CRT 

TIPURI DE SERVICII/BUNURI/LUCRARI 

Unitate 

de 

masura 

Cantitate 

minima 

Pret 

unitar 

fara 

TVA 

Valoare ofertata 

fara TVA 
 

  SERVICII          

1 Capturare buc 1   0  

2 Microcipare buc 1   0  

3 Examinare clinica buc 1   0  

4 Cazare in adapost buc/zi 1   0  

5 Deparazitare int.ext. buc 1   0  

6 Sterilizare buc 1   0  

7 Vaccinare antirabic buc 1   0  

8 Carnet de sanatate buc 1   0  

9 Eutanasiere buc 1   0  

10 Neutralizare buc 1   0  

11 Transport buc 1   0  

  TOTAL 0 
 

 NOTA:     
 

      
 

 

 - A.C. solicita preturile unitare pentru a putea face 

decontari in functie de necesitatile aparute     

 

      

 

 

 

Data completării .......................       

                                                           Ofertant 

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

                                                                                  (Ştampila şi semnătura autorizată în original)   
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FORMULAR nr. 4 

    Operator economic 

    ………………………….. 

                (denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind respectarea legislatiei privind condiţiile de mediu, social şi cu privire la  relaţiile de muncă 

 

 

Subsemnatul/a, ................................................. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), în calitate 

de reprezentant legal al ………………………… la achizitia directa pentru atribuirea Contractului de concesiune 

a Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân capturați de pe raza comunei Şotânga, cod CPV 85200000-

1,  în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, 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.  

  

Data completării: ………………………… 

 

Operator economic 

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

(semnătura autorizata) 
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FORMULAR nr. 5                                                            

 

 

 

OFERTANTUL                                                 Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

………………….                                                           Nr…………../……………… 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

 Către……………………………………………………………………… 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Ca urmare a invitatiei nr.     din 23.12.2022, transmisa de Comuna Şotânga, privind achizitia directa pentru 

atribuirea Contractului de concesiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân capturați de pe raza 

Comunei Şotânga, cod CPV 85200000-1, noi………….................................................…….(denumirea/numele 

ofertantului, adresa telefon fax), vă transmitem alăturat coletul (plicul) cu documentele solicitate. 

            Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

 

 

 

 

 

     Data completării…………….                                                   

 

 

            Cu stimă, 

 

 

                                    

 

                                                                                                        OFERTANTUL   

                                                                                                ………………………… 

                                                                                (ştampila şi semnătură autorizată în original)   

 

 

 


