Casa Judeteana de Pensii Bacau
Nesecret
Nr. AC/30407/18.05.2022
CATRE:

S.C. _________________ S.R.L. BACAU

Ref:

INVITATIE DE PARTICIPARE procedura achizitie directa

1. Autoritate contractanta: CASA JUDETEANA DE PENSII BACAU
2. Adresa: mun. Bacau, Bld. Ionita Sandu Sturza, nr. 63A, judet Bacau, cod postal 600269
3. Telefon: 0234511366, 0234512279
4. Fax: 0234510085
5. Adresa internet: www.cjpbacau.ro
6. Obiect contract: 5 sisteme pc - calculatoare
7. Cod CPV: 30213300-8 – computer de birou
8. Sursa de finantare: Bugetul de Asigurari Sociale de Stat
9. Valoare estimata: 20168.07 lei fara TVA
10. Durata: de la data semnarii pana la 30 iunie 2022
11. Termen de plata: 30 zile calendaristice de la emiterea facturii, cu OP in Trezorerie, dar nu mai
tarziu de 30.06.2022
12. Mijloace de comunicare: Orice clarificare solicitata de operatorii economici se poate solicita prin
fax nr. +40234510085 si e-mail cjp.bacau@gmail.com.
13. Modalitatea de achizitie: achizitie directa SEAP – oferta declarata castigatoare va publica anuntul
in SEAP
14. Propunerea financiara – mod de prezentare
Completare “formularul de oferta” nr. 6 din sectiunea formulare, inclusiv anexa. Oferta are
caracter ferm si obligatoriu, cu o perioada de valabilitate de 60 zile. Pretul ofertei va fi exprimat
in lei fara TVA.
15. Criteriu de atribuire: “cel mai bun raport calitate-pret”
Oferta castigatoare va fi atribuita operatorului economic care a prezentat oferta cu propunerea
financiara avand “cel mai bun raport calitate-pret” fara TVA, dintre toate ofertele admisibile.
16. Limba de redactare a ofertei: ROMANA
17. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile
18. Cai de atac: Organism competent “Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor” adresa: str.
Stravropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, cod postal 030084, Romania
19. Modul de prezentare a ofertei:
• Adresa la care se depune oferta: Registratura Casei Judetene de Pensii Bacau, mun. Bacau, Bld.
Ionita Sandu Sturza, nr. 63A, jud. Bacau, cod postal 600269
• Data limita de depunere a ofertei: 23.05.2022, ora 12
• Numar de exemplare: 1 ORIGINAL
• Mod de prezentare:
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Oferta se va depune la Registratura Casei Judetene de Pensii Bacau, cu mentiunea “A nu se deschide
pana pe data 23.05.2022, ora 14”. Plicurile trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta
respectiva este declarata intarziata.
Nu se accepta oferte alternative.
CAIET DE SARCINI
A.
Obiect achizitie
Casa Judeteana de Pensii Bacau, cu sediul in mun. Bacau, Bld. Ionita Sandu Sturza, nr. 63, jud.
Bacau, cod fiscal 13595326, este institutie publica de interes local care doreste sa achizitioneze 5
sisteme pc – calculatoare in conformitate cu aprobarea CNPP si a specificatiilor din caietul de
sarcini.
Caietul de sarcini face parte din documentatia pentru elaborarea ofertei si constitutie ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica.
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta care se abate de
la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care
propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din
Caietul de sarcini.
Oferta care nu respecta cerintele minimale prevazute de caietul de sarcini atrage descalificarea
ofertantului.
B.
Propunerea financiara
Propunerea financiara se va intocmi completandu-se formularul de oferta. Oferta financiara se va
exprima in lei, fara TVA. Se va face mentiune separat daca ofertantul este sau nu platitor de TVA.
Pretul din oferta exprimat in lei este ferm si va fi mentinut pe perioada de valabilitate a ofertei
stabilita.
In pretul ofertat se vor lua in calcul toate costurile necesare instalarii si livrarii sistemelor pc la
sediul AC.
Ofertantul isi va pregati propunerea financiara tinand cont de urmatoarele:
1. un pret ofertat incadrat in situatiile prevazute de art. 210 din Lg. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi considerat neobisnuit deosebit de
scazut, ofertantului revenindu-i in aceasta situatie obligatia prezentarii de documente
justificative necesare in vederea fundamentarii pretului ofertat. In cazul neindeplinirii
corespunzatoare a acestei obligatii, oferta va fi considerata ca innaceptabila, in
conformitate cu prevederile art. 210 alin.(3) din Lg. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 137 alin 2 lit g din Normele
Metodologice de aplicare a Legii 98/2016, aprobate prin HG 395/2016 cu modificarile si
compltarile ulterioare.
2. Oferta care nu contine una din componentele inserate in caietul de sarcini (documente de
calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara) va fi declarat neacceptabila,
conform art. 137 alin 2 lit k din HG 395/2016.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul conform legii, de a solicita orice alte clarificari cu
privire la oferta depusa, astfel incat adjudecarea ofertei castigatoare sa se faca pe baza tuturor
justificarilor prezentate de catre ofertant.Nu sunt admise oferte partiale sau alternative.
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C.
Atribuirea contractului
Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica ce are ca obiect furnizarea a 5 sisteme pc
- calculatoare este "cel mai bun raport calitate pret".
Plata serviciilor se va face in baza facturii fiscale emise de catre prestator. Plata se va face cu OP
in contul de trezorerie in maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii.
D.

Criteriu de selectare – cel mai bun raport calitate - pret

Grila de evaluare pentru ofertele admisibile
1.

Pretul ofertei – max 60 puncte

- criteriu – valoarea totala ofertata lei fara TVA
- oferta cu cel mai mic pret primeste 60 puncte
- pentru celelalte oferte se aplica urmatorul algoritm de calcul:
Punctaj oferta = 60 * pret minim/pret ofertat
Unde: - pret minim – pret total cel mai scazut din ofertele considerate admisibile dpdv
tehnic
- pret ofertat – pretul total al ofertei evaluate
2.

Caracteristici tehnice – max 30 puncte

- max 5 puncte – memorie ram – 8 Gb RAM se va puncta cu 2 puncte; memoria suplimentara
instalata cea mai mare se va puncta 5 puncte, celelalte se vor puncta descrescator
- max 5 puncte – frecventa procesor - procesor Intel i5 gen 10, 6 core-uri, frecventa de
baza 3.2 Ghz, 12Mb memorie cache se va puncta cu 2 puncte; un procesor care indeplineste
conditiile minime si are o frecventa mai mare se va puncta cu 5 puncte
- max 5 puncte – generatie procesor - procesor Intel i5 gen 10, 6 core-uri, frecventa de
baza 3.2 Ghz, 12Mb memorie cache se va puncta cu 2 puncte; un procesor care indeplineste
conditiile minime si sieste de o generatie mai noua se va puncta cu 5 puncte (ex. i5 gen
11)
- max 5 puncte – capacitate SSD – SSD 500Gb se va puncta cu 2 puncte; un SSD cu capacitate
mai mare se va puncta suplimentar crescator in functie de capacitate
- max 5 puncte – marime display 21” se va puncta cu 2 puncte; o dimensiune mai mare se
va puncta cu 5 puncte
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- max 5 puncte – licenta Windows PRO 64b - se va puncta cu 2 puncte versiunea 10;
versiunea 11 se va puncta cu 5 puncte
3.

Alte conditii – 10 puncte

- termen de livrare – max 5 puncte – intre 3-5 zile se va puncta 5 puncte, pentru o perioada
mai mare de 5 zile se vor acorda 3 puncte
- garantie, garantie extinsa/postgarantie – max 5 puncte – garantie (2 ani) se va puncta cu
3 puncte, garantie extinsa/postgarantie (peste 2 ani) se va puncta cu 5 puncte
E.

Specificatii: 5 sisteme pc – calculator

- procesor minim Intel i5 gen 10, 6 core-uri, frecventa de baza 3.2 Ghz, 12Mb memorie
cache
- placa de baza compatibila cu procesorul, chipset acelasi brand cu procesorul
- SSD minim 500Gb
- memorie RAM min. 8Gb DDR4, capacitate memorie RAM instalabila minim 32Gb DDR4,
minim un slot liber pentru adaugarea de memorie suplimentara
- placa video integrata sau dedicata, iesire HDMI sau DVI, rezolutie 1920x1080
- interfata 1x PCIe 3.0/2.0 x16, 2xPCIe 2.0 x16, placa de retea LAN gigabit(10/100/1000
Mbps) onboard cu conector RJ45, 4 x USB 3.1, 1xaudio in/aut combo jack 3.5 mm, 1xHDMI
- sursa de alimentare cu certificare 80+ bronze minim, eficienta 85%, PFC activ, protectii
OVP, OCP, OPP
- tastatura si mouse cu conectare pe USB
- monitor minim 21” cu rezolutie FHD 1920x1080, timp de raspuns 5ms, intensitate
luminoasa 250cd/mp, conexiune HDMI sau DVI, reglaj pe inaltime, convertor tensiune
AC/DC integrat in monitor
- carcasa middle tower sau small form factor
- sistem de operare licentiat MS Windows 10 PRO 64bit
- garantie – minim 24 luni, dar nu mai mica decat garantia acordata de producator

Simona TABACARU

Director executiv
Marina ARVA
Director exec. adj. ec.
Silviu OPRISAN
Comp. ACHIZITII
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Dan GHEORGHE
Comp. INFORMATICA
Formularul 1
Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 164 DIN LEGEA 98/2016
PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul,
....................................................................reprezentant/împuternicit
al
............................................... (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant, declar pe
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevazută la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, respectiv:
(1) nu s-a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de mine, sau nu am luat
cunoştinţă în orice alt mod că am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) nu am participat la 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 am fost condamnat;
b) nu am participat la infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni assimilate 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 am fost condamnat;
c) nu am participat la 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 am fost condamnat;
d) nu am participat la 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 am fost condamnat;
e) nu am participat la 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
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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 am fost condamnat;
f) nu am participat la 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 am fost condamnat;
g) nu am participat la actiuni de fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor
financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
(2) De asemenea, declar ca nu exista persoana condamnată printr-o hotărâre definitiva care sa fie membru
al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic sau care are putere
de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scopul verificării si confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei
alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit
legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura reprezentantului ofertantului
.....................................................
Numele şi prenumele semnatarului
....................................................
Capacitate de semnătura

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

Data

....................................................
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Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.
Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de
reprezentantul său legal.

Formularul 2
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165 DIN LEGEA 98/2016
PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE
Subsemnatul,
...........................................................
reprezentant/împuternicit
al
............................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant la
procedura
de
achizitie
publică
pentru
atribuirea
contractului
având
ca
obiect
.......................................................................................cod
CPV
…………………………..,
organizată de Casa Judeteana de Pensii Bacau, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din
situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv nu am încălcat
obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru
a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrative având caracter definitiv şi
obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si 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.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte
unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii
ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ................................................
Numele şi prenumele semnatarului

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

Capacitate de semnătură
.....................................................
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Data
.....................................................
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.
Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de
reprezentantul sau legal.

Formularul 3
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 167 DIN LEGEA 98/2016
PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE
Subsemnatul,
...................................................................
reprezentant/împuternicit
al
......................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant la
procedura
de
achizitie
publică
pentru
atribuirea
contractului
având
ca
obiect
..................................................cod CPV …………………….., organizată de Casa Judeteana de Pensii
Bacau, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se
constată încălcarea acestor obligaţii;
b) nu ma aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau înîncetarea
activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul
său în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea mea anterioară la pregătirea procedurii de atribuire nu a condus la o distorsionare a
concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de
achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate
anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de dauneinterese sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecţie, nu am prezentat aceste informaţii sau nu nu sunt în măsură să prezinte
documentele justificative solicitate;
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i)

nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin
informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de
atribuire sau nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă
asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea mea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către mine.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si 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.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte
unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii
ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă ».

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ................................................
Numele şi prenumele semnatarului

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

Capacitate de semnătură
.....................................................
Data
.....................................................

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.
Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de
reprezentantul sau legal.

Directia Economica – Compartiment Achizitii

Bld. Ionita Sandu Sturza, nr. 63A, mun. Bacau, jud. Bacau
Tel.: +4 0234 511366, +4 0234 512279, Fax: +4 0234 510085
cjp.bacau@gmail.com , www.cjpbacau.ro ODCP 16835
_______________________________________________________________________________________________________________

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt
destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document
în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

9

Formular 4

Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII
ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul............................................................,
reprezentant
împuternicit
al
......................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
...............................................................................
(denumirea
si
adresa
autoritaţii
contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………(se precizează
data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Operator economic,
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………… ……………….
(semnatura autorizată )
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Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului

Calitatea
furnizorului*)

Preţul total al
contractului

Adresa

Procent
îndeplinit de
furnizor

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
derulare**)

7

8

%
0

1

2

3

4

5

6

1

Operator economic,
...............................
(semnatura autorizată)
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de
asociaţie); contractant asociat, subcontractant.
**)Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a livrării
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Formular 5
Operator Economic
..........................
(denumirea)

EXPERIENTA SIMILARA*)
1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.
Numarul si data contractului: ____________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
_
|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
_
|_| contractant asociat
_
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:

exprimata in

exprimata

moneda in care

in echivalent

s-a incheiat

euro

contractul
a) initiala (la data semnarii contractului):
b) finala (la data finalizarii contractului):

_________
_________

___________
___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
___________________________.
6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care
ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:
_______________________________.
Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)
-----------*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului
respectiv.
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Formularul 6
Operator Economic
..........................
(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ

Examinând documentatia cuprinsa in caietul de sarcini, subsemnatul…………………….………………………………,
reprezentant al ofertantului ...........................................................(denumirea/numele ofertantului), ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Caietul de sarcini, să furnizam 5 sisteme pc calculatoare pentru C.J.P. Bacau in suma de ....................... lei, (suma în litere şi în cifre), plătibil în RON,
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată conform legii, dupa caz.
1.
Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam 5 sisteme
pc - calculatoare pentru C.J.P. Bacau, in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire, iar
prestarea serviciului se va efectua in termen de ____ zile de la data transmiterii comenzii de catre
autoritatea contractanta.
2.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, 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.
3.
Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care
o puteti primi.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

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

Numele şi prenumele semnatarului

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

Capacitate de semnătură

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

Data

......................................................
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Anexa la Formularul de oferta
Operator Economic
..........................
(denumirea)

Nr.
Crt.

Denumire

1

Sisteme pc

specificatii

cantitate

Pret fara
TVA lei

Valoare
fara TVA lei

5

2
3
4
TOTAL valoare fara TVA
TOTAL valoare cu TVA

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

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

Numele şi prenumele semnatarului
....................................................
Capacitate de semnătură
....................................................
Data
......................................................
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