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Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.3. „Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”
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DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PENTRU
SERVICII DE MACHETARE BROŞURI ŞI FLUTURAŞI COD CPV79822500-7
SERVICII DE TIPARIRE ŞI LIVRARE COD CPV 79823000-9
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Documentaţia de atribuire

SERVICII DE MACHETARE BROŞURI ŞI FLUTURAŞI COD CPV79822500-7
SERVICII DE TIPĂRIRE ŞI LIVRARE COD CPV 79823000-9

Titlul proiectului POSDRU:

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT
TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI
- SUCEAVA
“O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”

ID proiect POSDRU:
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului:

79238
Beneficiar

Achizitor:

1.

INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:

Denumire: SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ”
RĂDĂUŢI
Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, camera 213,
jud.Suceava, România

loc. Suceava,

Persoana de contact: Aleodor Nichifor
Telefon: 0744-709007

Fax: 0230-204140

E-mail: aleodor.nichifor@romtelecom.ro
Adresa de internet: www.sindicatulbogdanvoda.ro

1.2. a) Termenul limită de depunere a ofertelor: data 15.09.2011, ora 10:00.
b) Adresa unde se primesc ofertele:
SUCEAVA, str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, loc. Suceava, camera 213
jud.Suceava, România

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia
pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor,
aceasta fiind păstrată la sediul achizitorului nedeschisă.
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2.
OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie
Titlul: CONTRACT SERVICII DE MACHETARE BROŞURI ŞI FLUTURAŞI COD
CPV79822500-7 SI SERVICII DE TIPARIRE SI LIVRARE COD CPV 79823000-9
2.1.2. Descrierea serviciului ce va fi achiziţionat:
SERVICII DE MACHETARE BROŞURI ŞI FLUTURAŞI COD CPV79822500-7 ŞI SERVICII DE
TIPĂRIRE ŞI LIVRARE COD CPV 79823000-9 , în cadrul proiectului “O ŞANSĂ PENTRU
VIITOR”, cu cerinţele tehnice şi caracteristicile detaliate la punctul 5 din prezenta
documentaţie.
Contractul de servicii de machetare broşuri şi fluturaşi şi servicii de tipărire şi livrare se
va executa în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi respectiv europene
referitoare la fondurile structurale, în special cele relative la Fondul Social European şi
POS DRU, în condiţiile contractului de finanţare.
Descrierea şi caracteristicile tehnice minime sunt detaliate lapunctul 5 ,, Descrierea
obiectului contractului (specificatţii tehnice) din prezenta documentaţie.
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
-

(b) Produse
-

(c) Servicii
Categoria serviciului:

Principala locaţie a lucrării:

Principalul loc de livrare

2A X
Principalul
loc de prestare:

-

-

La locul de desfăşurare a activităţii
achizitorului: Suceava, str. Nicolae
Bălcescu
nr.
6,
clădirea
ROMTELECOM, camera 213

2.1.4. Durata contractului de achiziţie:
30 de zile de la data semnării contractului de către ambele părţi

X
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3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU
STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut

X

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

□

Observaţie:
În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ
minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita respectivilor
ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi
atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. În situaţia în care
egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanţii care au
formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la procedură, desemnându-l
câştigătorul procedurii, cu condiţia încadrării preţului solicitat în valoarea fondurilor alocate pentru
această achiziţie.
4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1 Limba de redactare a
ofertei

Limba română.

4.2 Moneda in care este
LEI fără TVA.
exprimat
preţul
contractului
4.3 Perioada minimă
de valabilitate a ofertei

60 zile de la data deschiderii ofertelor

4.4 Modul de prezentare a A. CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE
ofertei
a) Situaţia personală a Ofertantului:
1. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la
art.181(Formular 1) – original
2. Declaratie privind eligibilitatea (Formular 2)

b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale/înregistrare:
1. Certificat de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului
Comertului, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu
semnatura si ştampila, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul
de activitate al societatii.
2. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de
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b)
Capacitatea
de
profesionale/înregistrare:

exercitare

a

activităţii

1. Certificat de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului
Comertului, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu
semnatura si ştampila, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul
de activitate al societatii.
2. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă instanţa
competentă, în copie, certificată pentru
conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampilă din care să
rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii.
Observaţii:
Certificatul constatator trebuie să fie emis cu cel mult 30 de zile
înainte de data depunerii ofertei.Documentul va fi prezentat in original
sau copie legalizată, obligatoriu la şedinţa de deschidere a ofertelor.
c) Capacitate economică şi financiară:
1. Fişa de informaţii generale (Formular 3) - original.
B. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
Oferta va contine descrierea tehnică a serviciilor ce fac obiectul
prezentului contract de achizitie
C. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Modul de prezentare a propunerii financiare – se va completa
Formularul 4.
Prezentarea ofertelor
Oferta se va depune la sediul beneficiarului din str. Nicolae Bălcescu
nr. 6, clădirea ROMTELECOM, camera 213,
loc. Suceava,
jud.Suceava, România, până la data de 16.09.2011, ora 10.00. Pe
plicul exterior se va menționa cu majuscule:
1. OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE MACHETARE
BROŞURI ŞI FLUTURAŞI SI TIPARIRE SI LIVRARE ÎN CADRUL
PROIECTULUI „O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”.

2. A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 16.09.2011, ORA
14:00.
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2. A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 16.09.2011, ORA
14:00.
Plicul exterior sigilat va conţine în interior un plic sigilat si stampilat
care conţine:
- Oferta tehnică,
- Oferta financiară
- Documentele de calificare (respectiv documentele prevăzute la pct.
A, a) şi b) din cadrul prezentei secţiuni. Notă: Neprezentarea
acestora, precum şi lipsa unei Declaratii pe propria răspundere
conform prevederilor art. 11 alin 4 din HG 925/2006 modificată prin
HG 834/2009, va duce la descalificarea Ofertantului şi eliminarea
acestuia din competiţie.
La depunerea plicului, ofertanţii vor solicita înregistrarea datei şi orei
pe plicul mare exterior.
Plicul exterior va fi însoţit de o scrisoare de înaintare.
Plicurile interioare conţinând oferta tehnică şi financiară trebuie să fie
marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite
returnarea ofertelor fără a fi deschise.
Oferta tehnică trebuie sa respecte specificațiile tehnice minime.
Oferta financiară va trebuie să includă oferta de preț globală.
Preţul ofertat se va exprima in LEI fără TVA.
Preul ofertat va fi preţul total pentru Servicii de
machetare,tiparire si livrare broşuri şi fluturaşi.
Preturile vor rămâne ferme pe toata durata contractului.
Nu sunt acceptate oferte alternative.
Nu se acceptă oferte parţiale.
Operatorul economic va emite facturi pentru serviciile prestate pe
durata contractului.
Facturile vor fi plătite in termen de maxim 45 zile lucrătoare de la data
când au fost emise.
Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al
beneficiarului în contul indicat de prestator sau in numerar în mai
multe tranşe, asa cum se va stabili în clauzele contractului
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4.5 Posibilitatea retragerii Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă
sau modificării ofertei
adresată achizitorului până la data deschiderii ofertelor. Ofertantul
poate modifica conţinutul ofertei, până cel târziu cu o zi înainte de
data stabilită pentru depunerea ofertelor, prin solicitare scrisa
adresată achizitorului în vederea modificării ofertei.
Se consideră oferta întârziata oferta depusă la altă adresă decât cea
indicată în anunţ şi în documentaţia pentru ofertanţi ori este primită de
achizitor după expirarea datei limită de depunere. Ofertele întârziate
se consideră respinse şi se returnează ofertantului nedeschise.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina
ofertantului.
4.6 Informaţii referitoare la Conform prevederilor din contractul ce va fi încheiat cu achizitorul şi
prestarea serviciilor
în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare.
4.7
Modalităţi
de
contestare
a
deciziei achizitorului de
atribuire a contractului de
achizitie
si
de
soluţionare a contestaţiei

Contestaţiile împotriva deciziei
achizitorului
de atribuire
a
contractului de achiziţie se depun în termen de 24 de ore de la
primirea înştiinţărilor privind oferta câştigătoare, la adresa str. Nicolae
Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, camera 213, loc. Suceava,
jud.Suceava, România.
Contestaţiile vor fi soluţionate de comisia de evaluare a ofertelor numită
prin decizie.
Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 24 de ore de la primirea
contestaţiei.

4.8
Clauzele
contractuale
obligatorii,
inclusiv
condiţiile
de actualizare /modificare
a preţului
contractului
de achiziţie

Preţul în lei este ferm şi neajustabil.
Preţul contractului de achiziţie nu se actualizează/modifică pe
perioada de derulare a contractului.
Cheltuielile de transport, cazare, diurnă, costuri administrative (dacă
e cazul) pentru desfăşurarea serviciului sunt incluse în preţul total al
prestaţiei şi nu se vor plăti separat.
Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în
conformitate cu condițiile convenite de către părți în cadrul
contractului dintre ele şi cu respectarea legislatiei în vigoare.
Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului
folosit pe toată durata contractului, fiind obligat sa respecte întru totul
condiţiile contractuale, modul de desfăşurare a activităţii, utilizarea
personalului propriu si cooptat conform ofertei depuse în baza
prezentei documentaţii.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni!

5. DESCRIEREA

OBIECTULUI

CONTRACTULUI

–

SPECIFICAŢII TEHNICE

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI,
promotorul proiectului cu titlul „O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”, proiect cofinanţat din Fondul Social
European şi Bugetul Naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”,
Domeniul major de intervenţie: 2.3.Acces şi participare la formare profesionala continua (FPC) –
Contract nr. POSDRU/108/2.3/G/79238 şi fonduri proprii, achiziţionează SERVICII DE
MACHETARE, TIPARIRE SI LIVRARE BROŞURI ŞI FLUTURAŞI în cadrul PROIECTULUI
POSDRU/108/2.3/G/79238, COD CPV79822500-7 şi COD CPV 79823000-9 în vederea
implementării acestui proiect.

CAIET DE SARCINI/SPECIFICAŢII TEHNICE

În vederea realizării activităţilor proiectului cu titlul „O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”, proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa
muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.3.Acces şi participare la formare profesionala continua
(FPC) – Contract nr. POSDRU/108/2.3/G/79238, ofertantul va presta servicii de
machetare,tiparire si livrare broşuri şi fluturaşi.
SPECIFICATII TEHNICE SERVICII DE PROIECTARE GRAFICA:
a. S ERVICII DE PROIECTARE GRAFICA FLUTURASI
Textul fluturasilor va fi pus la dispozitie de catre beneficiar.
.

format A4 in 3

.

policromie

.

hârtie cretată lucioasa 150 g/mp

.

imprimare fata/verso

b. S ERVICII DE PROIECTARE GRAFICA BROSURI
Textul brosurilor va fi pus la dispozitie de catre beneficiar. .
.

policromie,

.

format: A5

.

imprimare fata/verso

.

hârtie cretată lucioasa 150 g/mp

.

număr de pagini =12 (inclusiv coperta)
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Pe coperta publicaţiei (coperta 1) va apărea semnătura, conform regulilor stipulate în manual de
identitate vizuala.
Pe ultima copertă se plasează o casetă tehnică, ce va conţine următoarele:
• Titlul programului
• Editorul materialului
• Data publicării
• Citatul „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României”, aplicabil doar pentru beneficiari.
Atat fluturaşii cât şi broşurile trebuie să conţină textul prezentat în Manualul de Identitate Vizuală
şi Contractul de Finanţare: Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în Oameni!” şi de
asemenea să conţină semnătura din Manualul de Identitate Vizuală.
Prestatorul va oferi trei variante grafice atât pentru fluturaşi cât şi pentru broşuri, beneficiarul
urmând să aleagă una dintre variante şi să solicite eventuale modificări.
SPECIFICAŢII TEHNICE SERVICII DE TIPĂRIRE ŞI LIVRARE:
SERVICII DE TIPĂRIRE ŞI LIVRARE FLUTURAŞI

c.

Se vor tipări 500 bucăţi fluturaşi care vor îndeplini minimul cumulat al specificaţiilor
tehnice înscrise în prezenta documentaţie,
Specificatii tehnice minime:
.

format A4, pliat in 3,

.

policromie

.

hârtie cretată lucioasa 150 g/mp

.

imprimare faţă/verso
SERVICII DE TIPĂRIRE şI LIVRARE BROSURI

d.

Se vor tipari 300 bucati brosuri care vor îndeplini minimul cumulat al specificaţiilor tehnice
înscrise în prezenta documentaţie.
Specificatii tehnice minime:
.

policromie,

.

format: A5

.

hârtie cretată lucioasa 150 g/mp

.

imprimare fata/verso
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Evaluarea ofertei tehnice
Numai ofertele care au îndeplinit cerinţele minime de calificare vor fi evaluate în această etapă.În
urma evaluării tehnice vor fi considerate admisibile numai acele oferte care îndeplinesc elementele
obligatorii pentru specificaţiile tehnice precizate în prezenta documentaţie.
Evaluarea ofertei financiare
Ofertele declarate admisibile din punct de vedere tehnic vor fi evaluate luându-se în considerare
criteriul „preţul cel mai scăzut”.
Desemnarea ofertei câştigătoare
Ofertantul cu oferta financiară conţinând cel mai scăzut preţ dintre cele considerate admise din
punct de vedere administrativ şi tehnic va fi desemnat câştigătorul procedurii.
Informare ofertanţi
Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul procedurii de atribuire a contractului, prin
publicarea unui anunţ de informare cu privire la rezultatul procedurii prin:
- remiterea - sub semnătură/stampila – a rezultatului procedurii şi/sau
- prin poştă şi/sau
- pe site-ul www.sindicatulbogdanvoda.ro.

Elaborat,
Consilier juridic Oana-Elena Ioniceanu

Avizat,
Responsabil financiar Radu Icuşca

Aprobat,
Manager de proiect Aleodor Nichifor
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FORMULARUL 1

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

a)
b)

c)
d)

Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant
împuternicit
al
.............................................................................................................................................................
........, (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la
procedura pentru achiziţia de Servicii ……………………….. de către SINDICATUL LIBER
INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI - SUCEAVA, declar pe
proprie răspundere că:
nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare în România până la data de .................
ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani;
nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul - organizator au dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ......................
___________________________
(Nume, prenume)

___________________________
(Funcţie)

___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULARUL 2

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant
împuternicit al ........................................................................................................................,
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu
mă aflu în situaţia prevazută la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă
şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri
de operatori economici, nu depun o alta ofertă comună, fiind nominalizat ca subcontractant în
cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul – organizator al procedurii au 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)
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................
__________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR 3

OFERTANT
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE
Denumirea societatii/persoanei fizice autorizate:
Codul fiscal:
Adresa sediului central:
1. Certificatul de înregistrare.............................. ………………….……(numărul, data şi locul de
înregistrare)
2. Obiectul de activitate: domeniul principal si activitatea principala: ......................................
.................................... în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
3.
Birourile
filialelor/sucursalelor
locale,
dacă
este
cazul:
................................................…….…………………………………………………
(adrese
complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
4. Principala piaţă a afacerilor: .........................................……………………………................
5. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Anul
Cifra de afaceri
Curs mediu euro
Cifra de afaceri anuală
(mii lei)
(euro)

6. Cifra medie de afaceri: ………............... (euro)
7. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
respectam prevederile ……………………….., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
…………. din ……………….

Data completării ......................
Operator economic,
_______________
(semnătura autorizată şi ştampilă)
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FORMULARUL 4
OFERTANT
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către:
Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan Vodă” RĂDĂUŢI – SUCEAVA
Domnilor,
1. Examinând documentaţia pentru ofertanţi, subsemnatul, _____________________,
reprezentant al ofertantului _________________________ (denumirea/numele ofertantului), mă
ofer ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată,
să furnizez serviciile de machetare,tiparire si livrare prezentate în documentaţia pentru
ofertanţi pentru suma de ______________________ lei (suma în litere şi în cifre), reprezentând
____________________ euro (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea
adăugată în valoare de _______________________ lei (suma în litere şi în cifre),
........................... lei/lună.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile aferente în maxim 10 (cincisprezece) zile de la data semnării contractului.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (şaizeci) zile de
la ofertare, respectiv până la data de _____________, 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 achiziţie publică această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
6. Actele de procedură vor fi comunicate către ofertant de către Achizitor la adresa
_________________________ (se completeaza cu adresa ofertantului pentru comunicare).
Data: _______________
_____________________________ (numele reprezentantului ofertantului), în calitate de
_____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________
__________________________ (denumirea ofertantului)
_________________________
(semnătura autorizată şi ştampila)
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