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FORMULARUL nr.1 

 

OFERTANTUL 

__________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

PROPUNERE TEHNICĂ 

 

Anexa 1 

NR COD CPV MATERII PRIME UM  CANT  
PRET UNITAR  
FARA TVA 

VALOAREA  
FARA TVA 

1   bacon kg       4.00      

2   boia de ardei dulce 17g buc     10.00      

3   branza ricotta kg       4.00      

4   butterfish kg       5.00      

5   cacao kg       4.00      

6   cartofi kg     10.00      

7   cartofi dulci kg       4.00      

8   ceapa kg       6.00      

9   cimbru uscat 8g buc     15.00      

10   ciocolata alba kg       4.00      

11   ciocolata neagra menaj kg       4.00      

12   ciuperci kg       3.00      

13   coaste de porc kg       9.00      

14   cotlet de porc kg       9.00      

15   crema de branza kg       6.00      

16   creveti kg       4.00      

17   esenta vanilie 25ml buc     12.00      

18   faina kg     12.00      

19   foietaj 400g buc     15.00      

20   fructe de padure congelate kg     10.00      

21   icre de somon kg       0.60      

22   lapte L     20.00      

23   lapte praf integral kg       6.00      

24   maioneza 210 g buc       6.00      

25   mascarpone kg       6.00      

26   masline kg       3.00      

27   mazare congelata kg     10.00      

28   morcov kg     10.00      

29   mustar 300g buc       6.00      

30   otet L       6.00      

31   oua buc   360.00      

32   parmezan kg       4.00      

33   pasta de tomate 70g buc     15.00      

34   pastrama de porc kg       5.00      

35   piept curcan kg     10.00      

36   piept de rata kg       7.00      



37   piper kg       2.50      

38   sare kg       4.00      

39   smantana kg       6.00      

40   somon kg       5.00      

41   sunca de porc kg       3.50      

42   ton file kg       4.00      

43   ulei de floarea soarelui kg     18.00      

44   ulei de masline L        8.00      

45   unt (82 %) 200g buc     40.00      

46   zahar kg     20.00      

47   zahar pudra kg       5.00      

    TOTAL FARA TVA         

    TOTAL CU TVA         

 

Anexa 2 

NR COD CPV MATERIALE UM  CANT  
PRET UNITAR 
FARA TVA 

VALOAREA 
FARA TVA 

1   manusi uz gastronomic 100 buc/cutie cutie        10      

2   servetele de masa 50buc pachet           6      

3   prosoape de hartie rola mare buc        10      

4   detergent lichid de vase Pur 4,5L buc           2      

8   farfurii de unica folosinta mari 50 buc/set set           8      

9   farfurii de unica folosinta mici 50buc/set set           8      

10   lingurite de unica folosinta 50 buc /set set           8      

11   furculite de unica folosinta 50 buc/set set           8      

12   linguri de unica folosinta 50 buc/set set           8      

13   cutite de unica folosinta50 buc/set set           8      

14   pahare de unica folosinta 100 buc/set set           8      

15   sapun lichid de maini 500 ml buc           6      

16   solutie curatat pardoseli L           4      

17   solutie dezinfectat suprafete 5 L buc           1      

18   solutii curatat inox L           2      

19   solutii spalat cuptor L           3      

20   detartrant L           3      

21   bureti de vase 5buc/set set           4      

22   bureti de inox buc        10      

23   lavete bucatarie umede 3buc/set set           5      

24   lavete bucatarie uscate  3buc/set set           5      

25   saci de gunoi 60L 10buc/rola rola        10      

26   prosoape bucatarie bumbac buc           6      

    TOTAL FARA TVA         

    TOTAL CU TVA         

 

Termenul maxim de livrare a produselor finite este 18,05,2022 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului        ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului           ...................................................... 

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



Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă              ..................................................... 

Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)          ..................................................... 

Telefon / Fax               ..................................................... 

Data                            .................................................... 



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 

______________________________, (denumirea/numele ofertantului)     ne oferim ca, în conformitate 

cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, să livrăm, „Stagii de 

practica inovative in domenii de specializare inteligenta” – cod SMIS 133256’pentru suma de 

________________________ lei, (suma în litere si în cifre)                                                    la care se 

adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________  lei (suma în litere si în 

cifre) 

    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem livrarea 

produselor în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini în _______ (perioada în litere si în cifre)zile 

calendaristice.                   

    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile, respectiv pana la 

data de 10,06,2022 (durata în litere si în cifre)                                                                                                

(ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

    4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui 

un contract angajant între noi. 

    5. Întelegem 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                                                            ....................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă              ..................................................... 

Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)          ..................................................... 

Telefon / Fax               ..................................................... 

Data                            .................................................... 



 

FORMULARUL nr. 3 

Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

Declarație privind evitarea conflictului de interese 

 

Subsemnatul ......................................................................., în calitate de reprezentant legal al ofertantului 

...............................................................................................(denumit/denumițiîncontinuare „ofertantul”), ca urmare a 

invitației de ofertare din data de 11,05,2022 privind achiziția de  materii prime si materiale, din data de 11,05,2022–

din cadrul proiectului: : „Stagii de practica inovative in domenii de specializare inteligenta” – cod SMIS 133256, 

organizata de achizitorul: TITAN EDILITARA SRL,  

 

declar pe propria răspundere, în numele și pentru ofertantul mai sus menționat, sub sancţiunea neîncheierii/rezoluțiuni 

contractului și sub sancțiunile legii penale, că ofertantul pe care îl reprezint nu se află în niciuna din situațiile de 

natura sa determine apariția/existența unui conflict de interese, astfel cum sunt acestea reglementate de art. 59-60 din 

Legea nr. 98/2016 și de art. 14-15 din OUG 66/2011. Totodată, declar în mod special că: 

 

a) niciuna dintre persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al ofertantului mai 

sus menționat, al terţilor susţinători sau subcontractanţi propuşi, nici una dintre persoanele care fac parte din consiliul 

de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, terţilor susţinători ori subcontractanţi propuşi 

și nicio persoană care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv cu persoanele ante-menționate, nu 

a participat în procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 

b) nu avem nicio legătură cu vreo persoană implicată în procesul de verificare/evaluarea ofertelor, de natură a genera 

pentru aceasta, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori o altă situaţie de 

natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea  pe parcursul procesului de evaluare; 

c) niciunul dintre membrii din cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare și 

niciunul dintre acţionari ori asociaţi semnificativi ai ofertantului individual/ subcontractanților propuși/terţilor 

susţinători nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusivși nu se află în relaţii comerciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul achizitorului sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura 

de evaluare a ofertelor; 

d) niciuna dintre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului ofertat nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin 

până la gradul al doilea inclusivși nu se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

achizitorului sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de evaluarea ofertelor; 

e) nu există și nu au existat de la data publicării invitației de ofertare legături între ofertant/subcontractanții 

propuși/terții susținători și structurile acţionariatului beneficiarului/achizitorului; 

f) nu există legături și nu au existat de la data publicării invitației de ofertare între ofertant/ subcontractanții 

propuși/terții susținători și persoanele implicate în procesul de verificare/evaluarea ofertelor, respective membrii 

comisiei de evaluare; 

g) nici ofertantul și nici subcontractanții propuși/terții susținători nu dețin și nu au deținut de la data publicării 

invitației de ofertare pachetul majoritar de acţiuni/părți sociale/părți de interes în altă firmă sau persoană juridică 

participantă în cadrul prezentei proceduri de selecție. 

 

Declar că vom informa în scris și de îndată achizitorul dacă pe parcursul derulării contractului de achiziţie vor 

intervene modificări ale situațiilor expuse în prezenta declaraţie. De asemenea, ne asumăm obligația de a suporta 

contravaloarea oricărui prejudiciu cauzat achizitorului prin eventual declarație necorespunzătoare adevărului ori prin 

nerespectarea obligației de informare enunțată mai sus. 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului        ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului           ...................................................... 

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

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă              ..................................................... 

Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)          ..................................................... 

Telefon / Fax               ..................................................... 

Data                            .................................................... 


