Formularul nr. 3
OFERTANTUL
___________________________
(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr. _________ / __ . __ . 2015

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre : Primaria Orasului Bucecea, Calea Nationala nr.70, cod postal 717045, jud.Botosani.
1.Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare aparut in …………………………………….din
………………………….(zi/luna/an), privind aplicarea procedurii de achizitie publica pentru
atribuirea contractului avand ca obiect „Dotari pentru obtinere aviz I.S.U. la Centrul
Cultural” ; Cod CPV: 31625100-4 – Sisteme de detectare a incendiilor.
, noi ………………………………………………………………….
(denumirea/numele ofertantului)
va transmitem alaturat urmatoarele:
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, continand, în original şi intr-un numar de _____ copii:
a) oferta pentru:____________________________________;
b) documentele care insotesc oferta:
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare şi va satisface cerintele dumneavoastra.

Data completarii

__ . __ . 2015

Cu stima,
Ofertant,
(semnatura autorizata)

FORMULARUL 4
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:…………………………….
Fax:…………………………………
E-mail:……………………………..
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
(numar, data, loc de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiect de activitate, pe domenii:
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:

Anul

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Cifra de afaceri anuala SAU
Cifra de afaceri anuala
producerea/ comercializarea
………………………….
( la 31.12)
- lei -

rezultand

din

Cifra de afaceri anuala SAU
Cifra de afaceri anuala rezultand din
producerea/ comercializarea
………………………….
( la 31.12)
- echivalent euro-

1.
2.
3.
Medie
anuala:

-Conversia leu-valuta se face prin raportarea la cursul mediu BNR afferent fiecarui an in parte.
10.Cont trezorerie: RO …………………….. deschis la ………………………………………
Data completarii: ……………………….

________________________
(Nume, prenume)
_________________________
(Functie)

_______________________
(Semnatura autorizata si stampila)

Formularul 5
Operator economic
……………………
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare.

Subsemnatul……………………, reprezentant împuternicit al ..............................
(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat la modalitatea de achiziție
prin Cumpărare directă pentru atribuirea contractului de achiziție publică, având ca obiect
„Dotari pentru obtinere aviz I.S.U. la Centrul Cultural” ; Cod CPV: 31625100-4 – Sisteme
de detectare a incendiilor, organizată de Primăria Orașului Bucecea, la data de 15.10.2015, declar
pe propria răspundere, că nu mă încadrez în prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu
modificările și completările ulterioare, astfel:
-

nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de
supervizare
si/sau
-

nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie , ruda sau afin pana la gradul al
patrulea inclusiv
si/sau
-

nu ma aflu in relatii comerciale cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul
Primariei Orasului Bucecea, despre care am luat la cunostinta din Invitatia de participare
incarcata pe site-ul Primariei Orasului Bucecea.

Data completarii

Operator economic,
..........................................
(semnatura autorizata)

