SECTIUNEA III.
- MODELE DE FORMULARE -

Achizitie prin proceduri interne DELGAZ GRID SA
in conformitate cu art 12 alin (1) din Legea privind achizitiile sectorilale nr. 99/2016
Aceasta sectiune cuprinde toate formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea, prezentarea
ofertei şi a documentelor care o însoţesc, iar pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi
evaluarea, rapidă şi corectă, a tuturor ofertelor depuse.
OPIS
1. Formularul A. - Scrisoare de inaintare;
2. Formularul nr. C1A – Formular de oferta;
3. Formularul nr. C1B – Anexa la Formular de oferta;
4. Formular nr. C.1 C – Formular de oferta / Centralizator de preturi
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Formularul A
OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat
la
sediul
autorităţii
nr._________data___________ora_____

contractante

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către

SC E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA, Iaşi, str Petru Movila nr. 38

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ______ din ______________, pentru incheierea contractului de prestari
servicii:
”……………………………………………………….”,
COD CPV: ………………………………………………………………………………………………….
noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem
alăturat următoarele:
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru
participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire (daca e cazul);
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ____-___ copii:
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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Formular nr. C1.A

Operator economic
..................
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
DELGAZ GRID S.A, Iaşi, str Petru Movila 38
_____________________________________

Domnilor,
1. Examinand invitatia de participare, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului …………………………
…….............. ……… (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
cerintele cuprinse in invitatia de participare, sa prestam"
________________________
pentru suma totala de ................................... (suma in lei in litere si in cifre), dupa cum urmeaza :
Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
in maxim …… zile de la data ordinului de incepere al prestarii serviciului.
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile (unasutadouazeci de zile),
respectiv pana la data de ................... (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata
oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pana la incheierea si semnarea comenzii, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
4. Precizam ca:
depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod
clar "alternativa";
nu depunem oferta alternativa.
5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti
primi.
Data ……..../………../..................
.................., (semnatura), in calitate de ....................... legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
......................................................................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Formularul C1B
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ
1. Valoarea maximă a serviciilor prestate de subcontractanţi .................................……………(% din preţul total
ofertat).
2. Perioada de prestare a serviiclor;
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de prestare a serviciului până la data începerii
prestarii serviciului) _____ zile calendaristice
4. Termen de plata – SE VA SPECIFICA
Ofertant,
...............................
(semnătura autorizată)
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FORMULARUL C.1 C

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
FORMULAR DE OFERTA

……………………
(denumirea / numele)
Fiecare ofertant va detalia si va cota fiecare operatie aferenta prestarii serviciului
Denumire operatie

Preţul unitar
[lei]

Valoare [lei]

Termen de prestare:
Termen de plata al facturii:
Structura pretului:
Se solicita detalierea costului unitar ofertat, sub forma de deviz, in care se va preciza valoarea pentru:
o Manopera;
o Material;
o Utilaj;
o Transport;
o Cheltuieli directe/ indirecte;
o Profit
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