INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
privind
PLATFORMA BETONATA-lucrari de remediere pentru asigurarea scurgerii apelor
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Oferta va fi publicata in SEAP de catre operatorul economic.
Ofertele vor fi elaborate astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele Caietului de
sarcini precum si asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor si obligatiilor ce ii revin.
Oferta are caracter ferm si obligatoriu pentru o perioada de min. 60 de zile.
Oferta va cuprinde: documente de calificare, oferta tehnica si oferta financiara.
I. Documente de calificare solicitate sunt:
1. Certificatului Constatator eliberat de Oficiul National Registrului Comertului, din care sa rezulte
denumirea completa a ofertantului , sediul si domeniul de activitate, specificarea codului CAEN
corespunzator achizitiei.
Formulare:
1. FORMULAR 1 - DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 a
candidatului/ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator;
2. FORMULAR 2 - Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei in domeniile
mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
3. FORMULAR 5 - Date identificare Ofertant

•
•

II. Oferta tehnica
Oferta tehnica va fi elaborata in limba romana si va fi in concordanta cu cerintele minime impuse in
caietul de sarcini.
Ofertantul va detalia lucrarea ofertată pentru a demonstra corespondenta cu cerintele caietului
de sarcini.
Ofertantul va prezenta o descriere a metodologiei si planului de lucru conceput pentru
realizarea lucrarii de remediere, oferta fiind elaborata in doua exemplare pe suport de hartie, suport
electronic in forma atat editabila cat si scanata;
Graficul de executie;
Formular F3;
In cazul in care se participa sub forma de asociere si/sau subcontractare, fiecare asociat/subcontractant
are obligatia de a prezenta acordul de asociere/subcontractare in care se mentioneaza CLAR
responsabilitatile fiecarei parti.

Formular nr. 4 – DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE - pentru personalul tehnic și de
execuție solicitat, conform Caietului de Sarcini.
III. Oferta financiara
Se va prezenta FORMULAR 3- Formular de ofertă și CENTRALIZATOR LA FORMULAR DE
OFERTĂ: Devizul general al obiectivului de investiții și Formular F3.
Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu.
In propunerea financiara se va mentiona pretul ofertat.
La elaborarea ofertei financiare, ofertantul va lua in considerare toate cheltuielile necesare pentru
indeplinirea contractului.
Ofertantul va prezenta detalierea tarifului unitar pentru executarea contractului, conform pe tipuri de
cheltuiala, conform: Devizul general al obiectivului de investiții și Formular F3.
Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta si centralizatorul cu lucrările
executate de asociati, subcontractanti (daca este cazul).
In cazul in care pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata oferta va
fi considerata inacceptabila.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, pentru intreaga oferta, exprimat in lei fara TVA, in
conditiile indeplinirii cerintelor conform draft de contract si respectarii cerintelor minime din
cadrul Caietului de Sarcini.

