FORMULARE
cu privire la indeplinirea cerintelor de calificare a ofertantantilor
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OFERTANTUL
...................
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. ........../..........

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Către: Primaria Comunei Sinaia
Bvd Carol I nr 47, Orasul Sinaia, Judetul Prahova

Ca urmare a invitaţiei de participare transmisă nr ......................... din 26.07.2018 (ziua/luna/anul), privind
aplicarea procedurii de selectie oferte prin negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru
contractarea unui imprumut în suma de maxim 10.500.000 lei in vederea refinantarii integrale a soldului datorat
in cadrul Contractului de credit pentru investitii nr. 0078/2013 incheiat de catre Orasul Sinaia cu Raiffeisen Bank
SA.
noi: ………………………………………………………(denumirea/numele ofertantului) vă
transmitem alăturat coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând documentele preliminare de calificare si
oferta financiara preliminara (finala) - un exemplar original unul in copie copie.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi satisface cerinţele solicitarilor dumneavoastra.
Data completării
Cu stimă,
Ofertant,
.........................................
(semnătura autorizata)
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Formularul 1
DECLARAŢIE
pe proprie răspundere privind participarea la procedura de achiziție publică de servicii de creditare bancară în
suma de maxim 10.500.000 lei in vederea refinantarii integrale a soldului datorat in cadrul Contractului de
credit pentru investitii nr. 0078/2013 incheiat de catre Orasul Sinaia cu Raiffeisen Bank SA

Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al ofertantului ____________________,
cu sediul în ____________________, cod unic de înregistrare ____________________, email.
____________________, tel. ____________________, fax. ____________________, în legătură cu participarea
la procedura de achiziție publică organizată de autoritatea contractantă orasul Sinaia conform Anunțului nr
____________________ declar pe propria răspundere următoarele:
1. Nu ne aflăm în nici una dintre situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice.
2. Ofertantul are dreptul de a presta serviciile care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție publică,
având cod CAEN ____________________ și autorizația de funcționare nr. ____________________
emisă de ____________________ (denumirea și numărul documentului de autorizare a funcționării emis
de BNR sau de o instituție similară din țara în care este înregistrat operatorul economic – se va anexa și o
copie certificată „conform cu originalul”).
3. Valoarea cifrei medii de afaceri a ofertantului aferentă ultimilor 3 ani (2015, 2016 si 2017) este de
____________________ (moneda).
4. În ultimii 3 ani, ofertantul a prestat servicii de acordare credit pentru ____________________
(denumirea beneficiarului și valoarea împrumutului acordat).
5. La elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a
muncii si mă angajez ca pe parcursul îndeplinirii contractului să respect regulile obligatorii referitoare la
condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România.
Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al ____________________, declar că
informațiile prezentate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice
informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care
dispunem.
Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al ____________________, autorizez prin
prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații
reprezentanților autorizați ai autorității contractante orasul Sinaia cu privire la orice aspect tehnic și financiar în
legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declarație este valabilă până la data de ____________________ (data valabilității ofertei)
Data completării ____________________
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Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)

Formularul 2

DECLARAŢIE
pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul
____________________,
reprezentant
împuternicit
al
ofertantului
____________________, cu sediul în ____________________, cod unic de înregistrare ____________________,
email. ____________________, tel. ____________________, fax. ____________________, în legătură cu
participarea la procedura de achiziție publică organizată de autoritatea contractantă orasul Sinaia conform
Anunțului nr. ____________________, declar pe propria răspundere ca respect întocmai prevederile Capitolului
II, Secțiunea a 4-a – „Reguli de evitare a conflictului de interese” din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
raportat la persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, identificate de către
aceasta în fișa de date a achiziției.
Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al ____________________, declar că voi
informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe
parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi
desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.
Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al ____________________, declar că
informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc
oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Data completării ____________________
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Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)

Anexa cu:
Persoanele cu funcție de decizie din partea achizitorului în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea
procedurii de atribuire sunt:

Primar – Vlad Oprea
Viceprimar – Gheorghe Badaran
Secretar – Nume Alina Elena Banu
Administrator Oras Sinaia (City Manager) – Nume Marian Valerie Panait
Expert tehnic cooptat: Radu Badea
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Formularul 3

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARA

Ofertantul ____________________, cu sediul în ____________________, cod unic de înregistrare
____________________,
email.
____________________,
tel.
____________________,
fax.
____________________, prin reprezentant împuternicit ____________________, în legătură cu participarea la
procedura de achiziție publică organizată de autoritatea contractantă orasul Sinaia conform Anunțului de
participare nr. ____________________, declarăm pe propria răspundere că:
1. Ne oferim să prestăm servicii de acordare credit bancar în valoare de maxim 10.500.000 lei (zece
milioane cinci sute mii lei), pe o perioada de 12 (doisperezece) ani, în condițiile prevăzute în Documentația de
atribuire și în propunerea financiară preliminara/finala, exclusiv pentru costurile menționate în Anexa nr. 1 si 2
la Formularul 3.
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 (nouazeci) zile, respectiv până
la data de ____________________ (ziua/luna/anul) sau pana la data in care va fi inlocuita de contractul de
finantare, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă financiara, împreună
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui
un contract angajant între noi.
4. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să punem la dispoziția
autorității contractante linia de finanțare pe toată durata perioadei de trageri.

Data completării ____________________
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Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 1 la Formularul 3

OFERTANT
__________________
(denumirea/numele)
ROBOR 3M + X% p.a.

Nr.
crt.

Denumire comision/taxă etc.

Explicaţii (detaliere)

Acest formular are 1 (una) pagina și reprezintă o ofertă fermă și pe deplin angajantă.

Data: ___________

Ofertant,
___________________________
(Semnătura autorizată)
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Anexa nr. 2 la Formularul 3

OFERTANT
__________________
(denumirea/numele)

Nr.
Crt.

Denumire categorie
Dobândă

Cota procentuală

Valoare absolută (în
RON)

ROBOR 3 luni (*) +……% (marja fixă
acordată de candidat)

Comision..................
……….
Taxă ……….
……
Comisioane transfer
......
etc.

COSTUL TOTAL AL
CREDITULUI*

Xxxxxxxxx

Acest formular are 1 (una) pagina și reprezintă o ofertă fermă și pe deplin angajantă.



Costul total al creditului se va determina potrivit cerinţelor prevăzute la punctul
„Criteriul de atribuire al contractului” din documentatia de atribuire
Data :______________

Ofertant,
_________________________
(Semnătura autorizată)
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