OFERTANT
___________________

Către,

U.A.T. ORAȘUL BUCECEA
CERERE DE ÎNSCRIERE LA LICITAȚIE
Pentru concesionarea terenului in suprafata de _____ mp din
intravilanul orasului Bucecea, P.C. _____

Subsemnatul..........................................................................................,
in
calitate
de
administrator/asociat/reprezentant al ................................................................, cu domiciliul/sediul
în
........................,
Str...............................,
Nr.
.......,
Jud.....................,
telefon...................,fax...........................,
e-mail.......................,
CNP/CUI..........................
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr...................................., având cont
IBAN nr........................................................, deschis la .............................., existând şi funcționând
potrivit legislației Statului Român /......................, va rog sa aprobati inscrierea la licitația publică
pentru concesionarea terenului în suprafata de ______ mp din intravilanul orașului Bucecea, jud.
Botosani, P.C. _____, organizată de U.A.T. Orașul Bucecea în data de ___/___/_______.
Menționez că am luat cunoştință de prevederile caietului de sarcini al licitației şi ne obligam
ca în cazul adjudecării să încheiem contractul de închiriere în termenul stabilit prin procesul verbal
de licitație (5 zile lucrătoare), în caz contrar suntem de acord cu pierderea garanției de participare
aferente.

Numele, funcţia, ştampila şi semnătura
reprezentantului legal

Data întocmirii

Formular – F2

OFERTANT
___________________

FIŞA OFERTANTULUI
pentru concesionarea terenului in suprafata de ____ mp din extravilanul orasului Bucecea,
P.C. _____

1) Ofertant______________________________________________________________
2) Sediul societăţii sau adresa _______________________________________________
3) Telefon / fax ___________________________________________________________
4) Reprezentant legal _____________________________________________________
5) Funcţia _______________________________________________________________
6) Cod fiscal/CNP ________________________________________________________
7) Nr. Înregistrare la Registrul Comerţului ______________________________________
8) Obiect de activitate ______________________________________________________
9) Cont _________________________________________________________________
10) Banca ______________________________________________________________
11) Capitalul social (lei) ___________________________________________________
12) Cifra de afaceri (lei) ___________________________________________________

Numele, funcţia, ştampila şi semnătura
reprezentantului legal
Data întocmirii

OFERTANT
Formular – F3
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
Privind eligibilitatea pentru concesionarea terenului in suprafata de ______ mp din
intravilanul orasului Bucecea, P.C. _____
Subsemnatul(a) .................................................., reprezentant al .........................................., în
calitate de ofertant la licitaţia publică pentru concesionarea terenului in suprafata de ______ mp din
intravilanul orasului Bucecea,P.C. _____ organizată de orasul Bucecea , sub sancţiunea excluderii
din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe proprie răspundere
că:
- nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;
- mi-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 este stabilit);
- in ultimii 2 ani nu am avut cazuri de indeplinire in mod defectuos a obligatiilor contractuale,
din motive imputabile mie, nu am produs si nu sunt pe cale sa produc grave prejudicii partenerilor ;
- nu am fost condamnat, în ultimii trei 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;
- 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.
- la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu
depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă
individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
- informatiile prezentate autoritatii contractante in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor
de calificare si selectie nu sunt false.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
inteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Numele, funcţia, ştampila şi
semnătura reprezentantului legal

Data întocmirii

Formular – F4
OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
pentru concesionarea terenului in suprafata de _____ mp din intravilanul orasului Bucecea,
P.C. _____
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
___________________________________________________________, ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire , sa concesionam
terenul de ______ mp, situat in P.C. ____, a orasului Bucecea, pentru o redeventa de ____lei/mp/an,
reprezentand ______ lei /an.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastră este stabilita câstigatoare, sa concesionam
terenul pe o durata de minim _____ ani de la incheierea contractului.
3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile, de la data
depunerii si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de concesiune de servicii aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Nu depunem oferta alternativa si nu suntem intelesi cu alti ofertanti cu privire la cuantumul
redeventei sau alte prevederi ale ofertei.

Numele, funcţia, ştampila şi
semnătura reprezentantului legal

Data întocmirii

