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FORMULAR NR. 1 

OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     

nr._________data___________ora_____ 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către D.G.A.S.P.C. Cluj  

Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, Cluj-Napoca 

 

 

Ca urmare a anunțului publicitar  nr. _______________ din ______________,  pentru achiziția 

directă privind atribuirea contractului cu obiectul „Servicii de colectare, transport și eliminare finală a 

deșeurilor periculoase”, noi ________________________________________ (denumirea/numele 

operatorului economic) vă transmitem alăturat : 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

 

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

 

Data completării ___________      Cu stimă, 

                                                                                            Operator economic, 

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

                                (semnătura autorizată ) 
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Formularul 2 

Operator economic 

____________________ 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 din  

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

  

1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 

economic) în calitate de __________________________________________ 

(candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) 

pentru achiziția directă cu obiectul „ Servicii de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor 

periculoase””, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în 

autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar 

că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură. 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, 

derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:-Molnar Nicoleta - Director General;-Prodan Aurel - 

Director General Adjunct Economic și Administrativ; -Trif Angela - Consilier juridic;  -Mateuț Anuța- 

Consilier juridic; -Ardelean Baidoc Dorina Raluca - Șef Serviciu Finanțe-Contabilitate, Buget Plăți, 

Prestații Sociale; -Rognean Carmen - Consilier, Serviciul Finanțe-Contabilitate, Buget Plăți, Prestații 

Sociale; -Luțai Monica Maria - Șef Serviciu Achiziții Publice, Proiecte, Sănătate, Securitate în Muncă 

și Situații de Urgență;-Iuga Andreea Mihaela – Consilier Achiziții Publice; -Timar Dana Sanda – 

Consilier Achiziții Publice; -Cutinici Diana Sabina – Consilier Achiziții Publice; -Mureșan Ana Maria 

– Consilier Achiziții Publice; -Pintilie Andra Danelia –Consilier Achiziții Publice. -Szobo Alina – 

Consilier Achiziții Publice. -Tuturuț Daniela – Consilier Achiziții Publice, 

2. Subsemnatul, ___________________, 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 desemnaţi câştigători, pe 

parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere și prevederile art. 61 din Legea 

nr. 98/2016. 

3.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. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

Operator economic, 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________,  

(semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru 

şi în numele ____________________________________ 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul nr. 3 

 

OFERTANTUL 

_______________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARĂ 

 

Către: ……………………………………………………………… 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Domnilor, 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai 

ofertantului ………………………………………………... , ne oferim ca, în 

                             (denumirea/numele ofertantului) 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, 

să prestăm ………………………………. ……………………………….  

 (denumirea serviciului/studiului) 

pentru suma de………….lei, exclusiv TVA.  

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până 

la data de ……………, si ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi  

                                     (ziua/luna/anul)  

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. 

 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru 

           (numele pers autoriz)                             (  functia )                                                                

 

şi în numele ____________________________________. 

(denumirea/numele ofertantului) 
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 (denumirea/numele ofertantului) 

ANEXĂ CENTRALIZATOR PREȚURI 

 

TIP CONTRACT Abonament 

TARIF ABONAMENT LUNAR 
...... lei/LUNA/PUNCT DE LUCRU 

 

KG INCLUSE IN ABONAMENT 4 KG/COLECTARE 

NR COLECTARI INCLUSE ÎN ABONAMENT/LUNĂ 1 col/lună/pct. de lucru 

COD DEȘEURI  
180101, 180103*, 180102, 180104, 180106*, 

02.02 

TARIF/KG DEȘEU 180109 ..... lei 

TARIF COLECTARE SUPLIMENTARĂ PT CENTRELE 

CARE NU SUNT INCLUSE ÎN ANEXA 
..... lei 

AMBALAJE INCLUSE IN ABONAMENT 

.....buc. CC 10 L 

                       ......buc. PVC 1,15 L 

....buc. SACI 15 L 

KG SUPLIMENTARE ...... LEI 

 

 


