
  

ANEXA 1 

 

    Operator economic  

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

    (denumirea/numele)  

 

 

 

    FORMULAR DE OFERTĂ 

Catre ........................................................ 

(denumirea autorităţii contractante si adresa completă)  

 

 

    Domnilor,  

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

.................................................................................. ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si 

cerinţele cuprinse in documentaţia mai sus menţionată, să executăm 

____________________________________- Cod CPV –  __________________________, pentru 

suma de ............................................................................ (suma in litere si in cifre, precum si 

moneda ofertei), plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în 

valoare de ........................................................................................................ (suma în litere şi în 

cifre).  

   2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele în 

termen de 48 de ore de la primirea comenzii.  

   3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de .......... zile, (durată în litere 

si cifre), respectiv până la data de .................. (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi 

si poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

   4. Până la încheierea si semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi.  

   5. Precizăm că:  

    |_| depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar "alternativă";  

    |_| nu depunem ofertă alternativă.  

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.)  

   6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.  

   7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptati oferta cu cel mai scăzut pret sau orice altă ofertă pe 

care o puteţi primi.  

 

 

    Data …../….../……....  

    ......................, (semnătura), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez oferta pentru 

si în numele .......................................... (denumirea/numele operatorului economic)  

    

 

 

 



  

CENTRALIZATOR  DE PREŢURI 

 

Nr

. 

crt 

Denumire UM Ca

nt 

Specificatii tehnice Preţul 

Unitar lei 

(fară TVA 

Valoare 

Lei 

(fara TVA) 

1 Cartus imprimanta 

/Q2612A/FX10 

buc 6 2000 pag., toner negru @5% 

Poate fi compatibil 

  

2 Cartus imprimanta 

Develop Ineo 3300 

Buc 16 Poate fi compatibil   

3 Cartus imprimanta Brother 

TN 2320   

Buc 8 Compatibil   

4 Cartus cu toner  negru 

pentru imprimanta laser 

color HP2840 

Buc 4 5000 pag., consumabile 

originale COD q3960a 

Original 

  

5 Cartus cu toner  cyan 

pentru imprimanta laser 

color HP2840 

Buc 2 4000 pag., consumabile 

originale cod q3961a 

Original 

  

6 Cartus cu toner  mangenta 

pentru imprimanta laser 

color HP2840 

Buc 2 4000 pag., consumabile 

originale cod q3963a 

Original 

  

7 Cartus cu toner  yellow 

pentru imprimanta laser 

color HP2840 

Buc 2 4000 pag., consumabile 

originale cod q3963a 

Original 

  

8 Cartus imprimanta HP 

1320 

Buc 18 6000 pag., cartus toner HP 

Q5949X , 49X , black, negru 

Poate fi compatibil 

  

9 Cartus imprimanta 

Lexmark E120 

Buc 4 Cartus Compatibil Laser cu 

codul Lexmark 12036SE 

(2.000 pag) Poate fi 

compatibil 

  

10 Cartus imprimanta HP 

1280 BLAK 

Buc 2 Cartus cerneala  51645A (HP 

45) - Negru Poate fi 

compatibil 

  

11 Cartus imprimanta HP 

1280 COLOR 

Buc 1 Cartus cerneala C6578A (HP 

78) - 3 Culori Poate fi 

compatibil 

  

12 Mufe UTP Buc 20    

13 Stick memorie USB Buc 2 Capacitate 128 GB    

14 Toner Copiator XEROX 

WORKCENTRE 7232 

black 

Buc 8 Cartuş toner Black, 24000 

pag, 5%, cod 006R01319 

Original 

  

15 Toner Copiator XEROX 

WORKCENTRE 7232 

Cyan 

Buc 4 Cartuş toner Cyan, 8000 pag, 

5%, cod 006R01273 Original 

  

16 Toner Copiator XEROX 

WORKCENTRE 7232 

Magenta 

Buc 4 Cartuş toner Magenta, 8000 

pag, 5%, cod 006R01272 

Original 

  

http://www.cartuse.com/hp-inkjet/cartus-compatibil-cu-c6578a-3-culori.html
http://www.cartuse.com/hp-inkjet/cartus-compatibil-cu-c6578a-3-culori.html


  

17 Toner Copiator XEROX 

WORKCENTRE 7232 

Yellow 

Buc 4 Cartuş toner Yellow, 8000 

pag, 5%, cod 006R1271 

Original 

  

18 Toner hp CE285 Buc

. 

10 Compatibil   

19 Cilindru XEROX 

WORKCENTRE 7232 

Buc 4 Original   

20 Toner Samsung MLT D 

101 

Buc 10 Compatibil   

21 Unitate de imagine pentru 

imprimanta laser color 

HP2840 

Buc 2 5000 pag., consumabile 

originale COD q3960a 

Original 

  

22 Unitate de imagine 

imprimanta Lexmark E120 

Buc 2 Cartus Compatibil Laser cu 

codul Lexmark 12036SE 

(2.000 pag) Poate fi 

compatibil 

  

25 SPRAY CU AER 

PENTRU CURATAT 

Buc 10    

26 Waste toner R4XEROX 

WORKCENTRE 7232 

Buc 4 Original   

27 Cartus HP 300 Black Buc  4 Poate fi compatibil   

28 Cartus HP 301 Color Buc  2 Poate fi compatibil   

29 Unitate de imagine pt. 

Develop Ineo 3300 

Buc

. 

4 Poate fi compatibil   

30 Unitate cilindru(drum) 

Brother  DR2300 

Buc

. 

2 Poate fi compatibil.   

31 Cerneala Epson CISS 

black  pt. Epson L655 

buc. 5 Epson black pigment ink, 

E013B/100 , Original,  

  

 

 

 

 

Ofertant (ss) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXA 3 
 

 

CERTIFICAT 

de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 

  

  

  I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 

..........................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică 

organizată de ..........................................., in calitate de autoritate contractantă, cu nr. .................... 

din data de .......................,certific/certificăm prin prezenta ca informaţiile conţinute sunt adevarate si 

complete din toate punctele de vedere. 

 

   II. Certific/Certificăm prin prezenta, in numele ........................................................., urmatoarele: 

   1. am citit si am inţeles conţinutul prezentului certificat; 

   2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică in condiţiile în 

care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate şi/sau incomplete in orice privintă; 

   3. fiecare semnatură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată sa înainteze oferta 

de participare, inclusiv in privinţa termenilor conţinuti de ofertă; 

   4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se inţelege oricare persoană fizică sau juridică, 

alta decat ofertantul in numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi 

proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 

   5. oferta prezentată a fost concepută si formulată in mod independent fată de oricare concurent, 

fara a exista consultări, comunicări, inţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 

   6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din inţelegeri intre concurenţi în ceea ce 

priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la 

respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu 

au legatură cu obiectul respectivei proceduri; 

   7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din inţelegeri intre concurenţi în ceea ce 

priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

   8. detaliile prezentate in ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 

înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 

 

   III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia in vigoare, declar/declarăm că cele consemnate 

in prezentul certificat sunt adevărate si intrutotul conforme cu realitatea. 

  

  

  

Ofertant, 

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

 

Reprezentant/Reprezentanţi legali 

(semnături) 

 

Data 



  

 

 

  

ANEXA 4  

 

 

OFERTANTUL              Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

 

______________________      nr. _________ / __ . __ . 2017 

(denumirea/numele)                                                                 

                                                                                      ora ___________ 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către _______________________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante si adresa completă) 

 

 

 

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 

contractului  

_______________________________________________________________________ (denumirea 

contractului de achiziţie publică), noi 

____________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului) 

vă transmitem alăturat următoarele: 

          

 

1. Coletul 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 __ . __ . 2017 

 

Cu stimă, 

 

                             Operator economic, 

 

   ___________________ 

      (semnatura autorizată) 

 

 

 




