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DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA DE 
“ECHIPAMENTE DE LABORATOR” 

 

Achizitor:  

SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL 
Cu sediul în Satul Jilava, Comuna Jilava, Prel. Şoselei 
Giurgiului, nr. 33A , judeţul Ilfov, România, cod poştal: 
077120, înregistrată în Registrul Comertului sub 
nr.J/23/882/2003, cod unic de înregistrare RO12782806 
Tel: 021.493.05.00, fax: 021.493.05.02, email: 
office@analkoaluminium.ro 
Reprezentata legal prin Athanase Dakas, Director General 
Executiv 

Titlul proiectului POSDRU :  
“FPC pentru calificarea şi recalificarea angajaţilor 

întreprinderii” 

Finantat prin 

Fondul Social European, 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 si participare la 
FPC” 

ID proiect POSDRU:  
49378 

Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului  

Beneficiar 

Procedura Procedura competitiva 

Cod CPV  

   38540000-2 (masini si aparate de testare si masurare) 

   38416000-4 (ph metru) 

   38311100-9 (balanta analitica electronica) 

 

 

 

 

1. INFORMATII GENERALE  
1.1. Achizitor:  

Denumire: SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL 

Sediu social: Prel. Şoselei Giurgiului, nr. 33A, cod poştal: 077120, Localitate: Satul Jilava, 
Comuna Jilava, tara: Romania 

Persoane de contact: Athanase Dakas 
                                   Catalina Gheorghe 

Telefon: 021 493.05.00 

E-mail: office@analkoaluminium.ro Fax: 021 493.05.02 

Adresă de internet: www.analkoaluminium.ro 

 
1.2.   
a) Termen limită de depunere a ofertelor: 13 August  2010, ora 14.00  

 
b) Adresa unde se primesc ofertele: Prel. Şoselei Giurgiului, nr. 33A, jud. Ilfov, cod poştal: 

mailto:office@analkoaluminium.ro


  
 

 

077120, Localitate: Satul Jilava, Comuna Jilava, tara: Romania 
 

Operatorii economici au acces la intreaga documentaţie pentru ofertanţi prin transmiterea 
unei solicitări prin fax, e-mail sau poştă la datele de contact ale Achizitorului precizate la 
pct. 1.1, intre orele 9.00-16.00, persoana de contact Gheorghe Catalina. 
 
In situaţia în care operatorul economic interesat solicită clarificări privind documentaţia 
pentru ofertanţi, achizitorul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără 
ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 
de regulă 1 zi lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului 
economic. Data limita de primire a solicitărilor de clarificări: 10.08.2010, ora 17.00, astfel 
incat achizitorul sa aiba timp sa raspunda si operatorul economic interesat sa aiba timp 
sa isi finalizeze oferta  
 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia 
pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată la punctul 1.1 nu va fi evaluată de 
achizitor, aceasta fiind păstrata la sediul achizitorului, nedeschisea 
 
Toate cererile de clarificari si toate raspunsurile la acestea vor fi comunicate tuturor 
operatorilor economici care au solicitat documentatia de achizitie, respectiv vor fi 
publicate pe site-ul  www.analkoaluminium.ro . 
 
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE  
2.1. Descriere  
 

2.1.1. Denumirea contractului de achizitie: 
  “ECHIPAMENTE DE LABORATOR” 
 

2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor care vor fi achizitionate 
Produsele care fac obiectul achizitiei consta in produse din categoria echipamentelor de 
laborator, necesare dotarii unui laborator al achizitorului. Lista completa si detaliata a 
produselor care fac obiectul prezentei achizitii se regaseste la pct.5 din prezenta 
documentatie. 

 

2.1.3. Denumire contract şi locul de prestare  

(a) Lucrări  (b) Produse  (c) Servicii              

Executie                                
Proiectare şi executie           
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerintelor 
specificate de achizitor         

Cumpărare                     X 
Leasing                           
Închiriere                         
Cumpărare în rate          

 Categoria serviciului: 
2A            
2B            
 
 
 

Principala locatie a lucrării : 
_______________________  
- 

Principalul loc de livrare:  
_____________________ 
Satul Jilava, Comuna 
Jilava, Prel. Şoselei 
Giurgiului, nr. 33A, jud. 
Ilfov, Romania 

 Principalul loc de prestare: 
______________________ 
- 

2.1.4. Durata contractului de achizitie 
45 de zile de la data semnării contractului de ambele părti. 

 

 
 
3. INFORMATII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 



  
 

 

STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 
 

Pretul cel mai scăzut                                                                           X 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                

 

Comisia de selecţie va întocmi clasamentul ofertelor în ordinea descrescătoare a pretului oferit. 
Câştigătorul va fi ofertantul cu cel mai mic pret. 
Tuturor ofertanţilor li se va comunica prin e-mail, fax, posta rezultatul selectiei. 
 
4. PREZENTAREA OFERTEI  
 

4.1. Limba de 
redactare a ofertei  

Limba română  

4.2. Moneda în care 
este exprimat pretul 
contractului  

Lei  
 
 

4.3. Perioada minimă 
de valabilitate a 
ofertei  

Pe toata durata contractului de achizitie 
 
 

4.4. Modul de 
prezentare a ofertei 
(documente de 
calificare, propunerea 
tehnica si financiara)  

Documente de calificare: 

 Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea 
completată în conformitate cu Formularul 2. 

 Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului sau echivalent din care să rezulte denumirea 
completa, sediul, persoanele autorizate/administratori. 

 Declaratie privind calitatea de participant la procedura 
conform Formular 4. 

 Declaraţie privind criteriile de excludere completată în 
conformitate cu Formularul 3. 

 

 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului, în copie certificată, pentru conformitate cu 
originalul, cu semnătura şi ştampila operatorului economic 

 

 Certificat de atestare fiscala din care sa rezulte indeplinirea 
tuturor obligatiilor catre bugetul de stat 

 
 
Nota 1: În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este 
stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau 
acestea nu vizează toate situaţiile, atunci se acceptă: o declaraţie 
autentică în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau 
judiciare, sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în 
acest sens. Dacă există incertitudini cu privire la situaţia personală a 
unui operator economic, achizitorul va solicita informaţii direct de la 
autorităţile competente. 

Nota 2: In situaţia în care ofertantul nu prezinta unul dintre 
documentele de calificare prezentate mai sus, acesta va fi descalificat 
de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii. 
 
 
Propunerea tehnică  va fi întocmită în conformitate cu specificatiile 
tehnice din prezenta documentatie, la care se vor atasa urmatoarele 



  
 

 

documente: 
 

 Formularul de ofertă – Formular nr. 5  

 Fisele tehnice ale produselor. (aceste documente se vor 
atasa pentru fiecare produs in parte) 

 Certificate ISO al producatorului (aceste documente se vor 
atasa pentru fiecare produs in parte) 

 Autorizatia de comercializare din partea producatorului/ 
distribuitorului (acest document se va atasa pentru fiecare 
produs in parte) 

 
Propunerea financiară va fi exprimată ferm în LEI, cu şi fără 
TVA, respectând legislaţia română în vigoare în ceea ce priveşte 
aplicarea cotei de TVA.  

 Propunerea financiară – Formular nr. 6 
 
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al 
conţinutului pe toată perioada de valabilitate. 
 
Plata pretului contractului se va face in termen de 48 de ore din 
momentul livrarii produselor.  
 
Adresa la care se depune oferta: Satul Jilava, Comuna Jilava, Prel. 
Şoselei Giurgiului, nr. 33A, jud. Ilfov, Romania 
 
Data limită pentru depunerea ofertei:  
13 August  2010, ora 14.00  
 
Modul de prezentare a documentelor ce însoţesc oferta: 
 
Oferta se va depune la sediul achizitorului pe baza unei Scrisori de 
înaintare  (care va fi la vedere, lipita de plic) completata conform 
Formularului nr. 1, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:  

a) „Ofertă pentru achizitia: “ECHIPAMENTE DE LABORATOR” 

b) „A nu se deschide înainte de data 13 August 2010, ora 14.30”. 

Plicul va conţine în interior : 

Trei plicuri pe care se va specifica: 

- Documente de calificare   

- Propunerea tehnică 

- Propunerea financiară 

Documentele vor fi tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe 
fiecare pagină de reprezentantul /reprezentanţii autorizat/autorizaţi să 
angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de 
instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele 
respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor 
legale. 

Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a 



  
 

 

ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate.  

Lipsa oricarui document solicitat de catre achizitor atrage 
descalificarea ofertantului. In caz de neprezentare a unuia sau a mai 
multor documente de calificare mentionate, nu se permite 
completarea ofertei dupa depunerea acesteia  

Data şi locul deschiderii ofertelor: 13 August 2010, ora 14.30, la 
adresa Achizitorului din Satul Jilava, Comuna Jilava Prel. Şoselei 
Giurgiului, nr. 33A, jud. Ilfov, Romania.  
Deschiderea ofertelor se va face in prezenta reprezentantilor 
ofertantilor, iar procesul verbal al sedintei de deschidere a 
ofertelor va fi semnat si de catre reprezentantii ofertantilor.  

 

4.5. Posibilitatea 
retragerii sau 
modificării ofertei  

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă 
adresată achizitorului până la data şi ora deschiderii ofertelor. 

2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora 
stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta 
achizitorului o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. 
Achizitorul nu este răspunzător în legătură cu posibilitatea ofertantului 
de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită 
în documentaţia de atribuire. 

3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 
operatorului economic.  

4. Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decât cea stabilită sau 
după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată 
şi se returnează nedeschisă. 

4.6. Informatii 
referitoare la 
termenele pentru 
livrarea 
bunurilor/prestarea 
serviciilor/ executia 
lucrărilor  

Livrarea produselor se va face in termen maxim de 45 zile din 
momentul semnarii contractului de achizitie. Livrarea va fi insotita de 
certificatele de conformitate  ale produselor si respectiv certificatele de 
calibrare acolo unde acestea sunt aplicabile, precum si de certificatele 
de garantie. 

 

4.7 Modalităti de 
contestare a deciziei 
achizitorului de 
atribuire a 
contractului de 
achizitie şi de 
solutionare a 
contestatiei 

Contestatiile privind decizia de atribuire pot fi depuse in termen de 24 
de ore de la data transmiterii anuntului de atribuire catre participantii la 
procedura. Contestatiile pot fi depuse prin fax la nr 021 493.05.02, 
prin  email la adresa office@analkoaluminium.ro sau prin curier cu 
confirmare de primire la sediul achizitorului. Contestatiile vor fi 
analizate si solutionate de catre achizitor intr-un termen de 24 de ore 
de la data depunerii lor. In situatia in care solutia contestatiei nu este 
acceptata de catre contestator atunci se pot depune contestatii la 
instanta judecatoreasca competenta – Tribunalul Bucuresti, Bulevardul 
Unirii, nr. 37, Sector 3, telefon 0214083600, e-mail, tribunalul-
bucuresti@just.ro 

4.8 Clauzele 
contractuale 
obligatorii, inclusiv 
conditiile de 
actualizare/  
modificare a pretului 
contractului de 
achizitie  

Ofertantul are obligatia sa-si mentina preturile valabile pana la sfarsitul 
contractului. Pretul va fi fix, exprimat in lei. 

 

 

 

mailto:office@analkoaluminium.ro
mailto:tribunalul-bucuresti@just.ro
mailto:tribunalul-bucuresti@just.ro


  
 

 

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI  

Prezenta achizitie are ca obiect cumpararea de produse din categoria “echipamente de 
laborator”. In urmatorul tabel sunt enumerate atat produsele care urmeaza sa fie achizitionate, cat 
si descrierea lor si cantitatea necesara a fi achizitionata. 

 

 

Nr. 

crt 

 

Denumire produs 

 

Cod CPV 

 

Caracteristici 
produs 

Pret total 

Nr bucati 
necesare 

1 Aparat pentru 
determinarea flexibilitatii  

38540000-2 Model 801 

Pentru probe de 
analiza cu o 
grosime de maxim 
0.8 mm si o 
dimensiune de 
19*15 cm, pentru 
substraturi flexibile 
de maxim 5 mm  

1 bucata 

2 Aparat pentru 
determinarea rezistentei 
la impact 

38540000-2 Model 807 

Forta de cadere: 
10N 

1 bucata 

 

3 Ph metru 38416000-4 Model HI-991300 

Domeniul de 
masurare:  

- pH: 0-14 unitati 
pe pH 

Rezolutie: pH: 0.01 
unitati de pH 

Acuratete: pH: +/- 
0.01 unitati de pH 

Calibrare a pH-
metrului automata 
in unul sau doua 
puncte   

Calibrarea 
masurarii 
concentratiei 
automata 

1 bucata 

4 Balanta analitica 

 

38311100-9 Balanta analitica 
electronica model 
PW124 

Capacitate 
maxima: 120 g 

Abilitate de citire: 

1 bucata 



  
 

 

0.00015 g 

Liniaritate: (+/-): 
0.0002 g 

Calibrare: interna 

5 Tester indentatie 38540000-2 Model Buchholz 
605 

1 bucata 

 

6 Aparat pentru 
determinarea adeziunii 

38540000-2 Tip grila, model 
750/4 

 

1 bucata 

7 Aparat pentru 
determinarea rezistentei 
la deformare 

38540000-2 Model 760  1 bucata 

 

Termenul maxim acceptat de Societate pentru livrarea produselor mentionate la punctul 5. 
este de 45 zile de la semnarea contractului.  

Ofertele care vor contine termene de livrare mai mari vor fi respinse. 

RECEPTIA PRODUSELOR VA FI REALIZATĂ DE CATRE O COMISIE NUMITA DE 
ACHIZITOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Formular 1  

 

Inregistrată la sediul achizitorului (..................., România) 

Nr. .......... / …………………. 

 

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 
Adresa: ………………………………… 
Telefon :………………………………… 
Fax :……………………………………... 
E-mail: …………………………………… 

 

 

FORMULARUL 1: SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Către:   

Telefon:   

Fax:          

 

Ca urmare a anunţului de participare publicat în ……………., privind aplicarea procedurii pentru 
atribuirea contractului de furnizare servicii aferent proiectului ............................................., vă 
transmitem alăturat următoarele documente care însoţesc oferta: 

 

Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar original în limba română, 
conţinând: 

1. documente de calificare şi selecţie; 

2. propunerea tehnică; 

3. propunerea financiară. 

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

 

Data completării :[ZZ.LL.AAAA] 

 

Cu stimă, 

 

[Nume ofertant], 

……........................... 

(numele, semnătura autorizată şi ştampilă) 



 

 

 

Formular 2 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 
 

    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 
că 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. 

 
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 
 

 
 

Data completării ......................                                             

 

Operator economic, 

 
                                                                                               ................................ 
                                                                                             (nume şi semnătură autorizată) 

 
 

 



 

 

 

Formular 3 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele)                             DECLARAŢIE  

   1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), 
reprezentant împuternicit al ..............................................................., declar pe propria 
răspundere, în calitate de ofertant la procedura competitiva pentru atribuirea contractului de 
achiziţie ........................................................................., sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice, că: 

    a) nu suntem în stare de faliment ori lichidare, afacerile noastre nu sunt conduse 
de un administrator judiciar sau activităţile noaste comerciale nu sunt suspendate şi 
nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situaţie 
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

    b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea noastră în una dintre 
situaţiile prevăzute la lit. a); 

    c) 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 sau în ţara în care suntem 
stabiliţi] până la termenul limită de depunere al ofertei; 

    d)  în ultimii doi ani ne-am îndeplinit sau nu ne-am îndeplinit în mod defectuos 
obligaţiile contractuale, din motive imputabile, fapt care nu a produs sau nu este de 
natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 

    e) nu am fost condamnaţi, în ultimii 3 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. 

2. De asemenea, certific faptul că nici unul dintre subcontractorii nominalizaţi în cadrul ofertei nu 
se regăseşte în nici una dintre situaţiile de mai sus. 

3. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea 
noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem. 

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului – SC ANALKO 
ALUMINIUM INDUSTRY SRL, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu 
activitatea noastră. 

5. 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 :[ZZ.LL.AAAA] 

                                                                Nume reprezentant, semnatura autorizata 

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



 

 

 

Formular 4 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele                                      DECLARAŢIE 
                                PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 

        1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant 
împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziţie............................................................... având ca obiect ............................... (denumirea 
serviciului), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL, 
particip şi depun ofertă: 

□ în nume propriu; 

□ ca asociat în cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi înşine; 

□ ca subcontractor; 

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

2. Confirmăm faptul că nu licităm pentru acelaşi contract în nici o altă formă.  

3. (Aplicabil doar pentru membrii în asociere) Confirmăm, ca membru în consorţiu/asociere că toţi membrii 
răspund solidar pentru execuţia contractului, ca membrul conducător este autorizat să oblige şi să 
primească instrucţiuni în numele şi pe seama fiecărui membru, este răspunzător în nume propriu şi în 
numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plăţile şi că toţi membrii asocierii se obligă să 
rămână în asociere pe întreaga durată a execuţiei contractului. 

4. Confirmam că nu avem nici un potenţial conflict de interese sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi 
candidaţi sau alte părţi implicate în procedura de atribuire în timpul depunerii ofertei; 

5. Subsemnatul declar că: 

□ nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici; 

□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

   6. Subsemnatul declar că voi informa imediat achizitorul dacă vor interveni modificări în prezenta 
declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie sau, în cazul 
în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie. 

    7. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
achizitorul 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. 

    8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL, cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

                                                                Nume reprezentant, semnatura autorizata 

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



  
 

 

Formular 5 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către:  

Telefon:   

Fax:     

 

Doamnelor/Domnilor, 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ________ 

___________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să livram produsele solicitate si descrise la 
pct.5 pentru suma totala de ..............................lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în 
valoare de _______________________________lei. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile în graficul de timp anexat. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabila pentru o durată 
de______________________ zile, 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 aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 

5. NU   depunem oferta alternativăl 

6. 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 să semnez oferta 
pentru şi în numele ____________________________________. 

 



  
 

 

Formular 6 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele)             PROPUNEREA FINANCIARĂ 

 

Nr. 

crt 

 

Denumire  

produs 

 

Cod CPV 

 

Caracteristici 
produs 

Pret total Nr bucati necesareN 

Nr bucati 
necesare  

 

Pret unitar 
(lei fara 
TVA) 

 

Pret total    
(lei fara TVA) 

1 Aparat 
pentru 
determinarea 
flexibilitatii  

38540000-2 Model 801 1 bucata   

2 Aparat 
pentru 
determinarea 
rezistentei la 
impact 

38540000-2 Model 807 1 bucata 

 

  

3 Ph metru 38416000-4 Model HI-
991300 

1 bucata   

4 Balanta 
analitica 

 

38311100-9 Balanta 
analitica 
electronica 
model PW124 

1 bucata   

5 Tester 
indentatie 

38540000-2 Model 
Buchholz 605 

1 bucata 

 

  

6 Aparat 
pentru 
determinarea 
adeziunii 

38540000-2 Tip grila, 
model 750/4 

1 bucata   

7 Aparat 
pentru 
determinarea 
rezistentei la 
deformare 

38540000-2 Model 760  1 bucata   

 TOTAL LEI 
FARA TVA 

     

 TVA      

 TOTAL LEI 
CU TVA 

     

Data :[ZZ.LL.AAAA]                      Nume reprezentant, semnatura  autorizata         


