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DOCUMENTAŢIE DE ACHIZIŢIE PENTRU ATRIBUIREA  

CONTRACTULUI DE FURNIZARE MATERIALE 

  

pentru producerea a 23 de aparate pentru etapa de învățare a scris-cititului, aparate brevetate, în 

vederea implementării proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România-

Republica Moldova 2014-2020 de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de 

Vecinatate (ENI)   România - Republica Moldova:  

„Cross-border co-operation and research through interdisciplinary approach of genesis, clinical 

manifestations and therapeutical/preventional aspects of oral / written language specific disorders 

and development of innovative method of intervention in the cross border area (CERDIS)”,  
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ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA ACHIZIȚIEI  

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE MATERIALE 

în cadrul proiectului 2SOFT/1.2/78 

 

 

 

- SECȚIUNEA I - 

Informații generale 

 

 

 

1.1 Autoritate contractantă  

Asociația Helicomed Iași, strada Sf. Atanasie nr.13 Iași. 

Telefon: 0232.217.666 / 0757.711.199 

E-mail: asociatiahelicomed@yahoo.com 

Adresă web: www.asociatiahelicomed.ro  

 

1.2 Produsele care fac obiectul achiziției/cod CPV 

 

Nr. 

crt. 
Componente electronice U.M. Cantitate Cod CPV:  

1 Display LCD TFT 2.4 inch Buc. 24 31711100-4 

2 Placă dezvoltare Arduino Uno Buc. 24 31711100-4 

3 Acumulator extern min. 8000 mAh Buc. 24 31711100-4 

4 Card microsd 4GB Buc. 24 31711100-4 

5 Tableta grafică LCD 8.5 inch, 

rescriptibilă 

Buc. 24 31711100-4 

6 Întrerupător on/off Buc. 24 31711100-4 

Materiale semifabricate și auxiliare U.M. Cantitate Cod CPV:  

7 Rășină poliuretanică multicast Kg. 22 24327400-6 

8 Filler mineral B Kg. 25 24950000-8 

9 Alcool polivinilic PVA Litru 1 24322000-7 

10 Agent demulare wax Litru 5 09211620-3 

11 Pahare gradate 650 ml Buc. 10 39221120-4 

12 Filament PLA HD 1.75 mm Rolă 2 24550000-4 

13 Profil aluminium U 21x10x1.5 mm m 26  44334000-0 

14 Nituri aluminium 3.2x10 mm Buc. 300 44532100-9 

15 Nituri aluminium 3.2x 8 mm Buc. 300 44532100-9 

16 Maner 96 mm plastic Buc. 24 24500000-9 

17 Carcasă plastic Buc. 24 24500000-9 

18 Tub PVC 2.2 mm, Ø 110 mm m 9 44164200-9 

19 Arc compresie oțel Ø 0.4 x  30 mm Buc. 36 44550000-0 

20 Silicon adiție Kg. 2 24590000-6 
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1.3 Sursa de finanţare  

Proiectul 2SOFT/1.2/78 este finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România-

Republica Moldova 2014-2020 de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de 

Vecinatate (ENI)   România - Republica Moldova, Axa  prioritară 2: Prioritatea de investitie: 1.2 

Promovarea și sprijinul pentru cercetare și inovare, Obiectiv tematic 2. Sprijin pentru educație, 

cercetare, tehnologie dezvoltare și inovație, Rezultatele așteptate prioritare pentru care proiectul va 

contribui: 1.2.1 Pre-condiții îmbunătățite pentru o cooperare susținută în domeniul cercetării și 

inovării contribuind la economie dezvoltarea regiunii. 

 

1.4 Durata contractului de achiziţie  

De la semnarea contractului de către ambele părţi, 30 de zile, dar nu mai târziu de data de 

15.03.2022. Durata contractului de servicii poate suferi modificări, în funcţie de necesităţile specifice 

de implementare și în funcție de prevederile contractului de finanţare. 

                                            

1.5 Mijloace de comunicare   

Orice clarificare solicitată de operatorii economici se poate solicita în scris pe e-mail: 

asociatiahelicomed@yahoo.com, iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise prin e-mail-

ul indicat în solicitare. 

 

1.6 Tipul achiziției   

Achizitie directă atribuită prin mijloace electronice în conformitate cu manualul PRAG – 

Procurement and Grants for European Union external actions - A Practical Guide (Version 2016.0 – 

15.01.2016) (Achiziții și subvenții pentru acțiuni externe ale Uniunii Europene - ghid practic 

versiunea 2016.0 – 15.01.2016) 

 

 1.7 Valoarea estimată a contractului 

Valoarea estimată totală a contractului este în valoare de 3657 euro. Preţul ofertei și a 

contractului se va exprima în lei, calculat la cursul inforeuro al lunii februarie 2022 – 1 euro = 4.9463 

lei. Pretul ofertei castigatoare ramane ferm pe toată perioada de derulare a contractului.  

                                            

1.8 Cerinţe minime de calificare şi selecţie pentru operatorii economici interesaţi să 

oferteze  

Ofertantul trebuie să prezinte Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, 

eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de dată deschiderii ofertelor, care să ateste că ofertantul 

desfăşoară activităţi similare celor care fac obiectul prezenței achiziţii, cât şi faptul că nu sunt 

înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, în original 

sau în copie certificată conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertei.        

Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face astfel încât să se asigure posibilitatea 

verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute în documentația de achiziție.  

Ofertele care nu respectă cerințele documentației de atribuire vor fi descalificate. Propunerea 

tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele din documentația de achiziție.  
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1.9 Propunere financiară – Mod de prezentare  

Se va complete Anexa nr.2 - “Formularul de ofertă”. Se va transmite de asemenea 

centralizatorul de preţuri care va conţine costurile detaliate pentru fiecare element în parte. 

Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada 

de valabilitate, trebuie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană 

împuternicită legal de către acesta. 

Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară în așa fel încât să cuprindă toate 

elementele de formare a prețului final, toate taxele şi cheltuielile ocazionate de prestarea serviciilor.  

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât să furnizeze toate informațiile 

solicitate cu privire la prețuri și tarife.  

Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA. Ofertantul va evidenția taxa pe valoarea adăugată. 

Ofertantul va menționa termenul de prestare, conform cerinţelor prezentate în documentația 

de achiziție. 

Oferta financiara se va prezenta în original la sediul Asociației Helicomed din Iași, str. Sf. 

Atanasie nr.13.  

 

1.10 Criteriul de selecție 

Criteriul de selecție va fi ”prețul cel mai mic” condiționat de respectarea caracteristicilor 

minime solicitate.  

 

1.11 Limba de redactare a ofertei: limba română 

 

1.12 Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei. 

 

1.13 Conținut dosar ofertare: 

a. ofertă tehnico-financiară, datată și semnată 

b. Declarația privind eligibilitatea și respectarea conflictului de interese – datată și semnată – 

Anexa nr.1 

c. Formularul de ofertă – Anexa nr.2 

d. Scrisoare de înaintare – Anexa nr.3 

e. Împuternicire pentru semnatarul ofertei (după caz) – Anexa nr.4 

f. certificatul ONRC în original sau în copie certificată conform cu originalul.  

g. certificatul de înregistrare în Registrul Comerțului – copie certificată conform cu originalul 

  

1.14 Modul de prezentare al ofertei  

Oferta se va depune în original la sediul Asociației Helicomed, din strada Sf. Atanasie nr.13 

Iași.  

Data limită pentru depunerea ofertei: 16.02.2022,  ora  14:00. 

Solicitarea clarificărilor de către potențialii ofertanți: termen limită 15.02.2022, ora 10:00. 

Raspunsul la clarificari: 15.02.2022, ora 15:00 

Dată adăugare anunț: 14.02.2022 

Numărul de exemplare oferta: 1 (un) exemplar original.  
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Oferta se va depune în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona: 

”Ofertă pentru achiziționarea materialelor necesare pentru producerea a 23 de aparate pentru 

etapa de învățare a scris-cititului în vederea implementării proiectului 2SOFT/1.2/78.” 

Pe lângă acesta se va prezenta și un plic exterior deschis, capsat de plicul care conţine oferta, 

ce va conţine: 

Scrisoarea de înaintare: Ofertantul are obligaţia de a completa şi ataşa ofertei „Scrisoarea 

de înaintare”, Anexa nr. 3 din documentația de atribuire. 

Documentele tipărite sau scrise vor fi numerotate, ștampilate și semnate pe fiecare pagină de 

reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract.  

Nu se accepta oferte alternative.   

În cazul în care unul sau mai multe din documentele ofertei nu sunt semnate de către 

reprezentantul împuternicit al ofertantului menţionat în certificatul constatator emis de Oficiul 

Registrului Comerţului, la documentele de calificare se va ataşa, în original, Anexa nr.4  - 

Împuternicire pentru semnatarul ofertei, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal menționat 

in CC emis de Oficiul Registrului Comerțului. 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere al ofertelor stabilite în solicitarea de 

ofertă sau la altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de către achizitor.  

Nu se admite retragerea sau modificarea ofertei după termenul limită de depunere a ofertelor.  

Analiza ofertelor va avea loc la sediul Asociației Helicomed, în data de 17.02.2022, începând 

cu ora 10:00. Începând cu ora 14:00 se va întocmi raportul de evaluare al ofertelor primite și se va 

iniția procedura de atribuire prin semnarea contractului de achiziție în termen de maxim 10 zile de la 

atribuire. 
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- SECȚIUNEA II - 

Caiet de sarcini 

 

 

 

Contractul pentru furnizarea materialelor necesare producerii celor 23 de aparate pentru etapa 

de învățare a scris-cititului, ce urmează să fie atribuit, este prevăzut în cadrul proiectului ”Cooperare 

și cercetare transfrontalieră prin abordarea interdisciplinară a apariției, manifestării clinice și 

aspectelor terapeutice/preventive ale tulburărilor specifice limbajului oral/scris și dezvoltarea unei 

metode inovatoare de intervenție în zona transfrontalieră” (CERDIS), Cod 2SOFT/1.2/78 

 

            2.1 Descrierea proiectului 

Proiectul ”Cooperare și cercetare transfrontalieră prin abordarea interdisciplinară a apariției, 

manifestării clinice și aspectelor terapeutice/preventive ale tulburărilor specifice limbajului oral/scris 

și dezvoltarea unei metode inovatoare de intervenție în zona transfrontalieră” (CERDIS) - Cod 

2SOFT/1.2/78 este  cofinanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de 

Vecinatate (ENI)   România - Republica Moldova, Axa  prioritară 2: Prioritatea de investitie: 1.2 

Promovarea și sprijinul pentru cercetare și inovare, Obiectiv tematic 2. Sprijin pentru educație, 

cercetare, tehnologie dezvoltare și inovație, Rezultatele așteptate prioritare pentru care proiectul va 

contribui: 1.2.1 Pre-condiții îmbunătățite pentru o cooperare susținută în domeniul cercetării și 

inovării contribuind la economie dezvoltarea regiunii. 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea modalităților de identificare, 

diagnosticare și intervenție precoce pentru copii care au tulburări de scris-citit și de vorbire din 

Galați, Iași, Chișinău și Bălți.  

Grup țintă 

- 20 psihopedagogi, logopezi specialiști în tratarea tulburărilor de limbaj, din România și Republica 

Moldova, care vor învăța cum să utilizeze dispozitivul inovator în tratarea tulburărilor de vorbire / 

scriere  

- 200 copii între 5 și 8 ani, cu tulburări de vorbire și scriere din Galați, Iași și Bălți  

Beneficiarii finali 

- 100 psihopedagogi, logopezi specialiști în tratarea tulburărilor de limbaj din zona eligibilă 

- Copiii cu tulburări de limbaj care beneficiază de activitățile proiectului și familiile lor din România 

și Republica Moldova - minim 500 

Principalul rezultat al proiectului va fi îmbunătățirea intervenției și tratamentului copiilor care 

au dizabilități de vorbire/scriere/citire, care le afectează major parcursul școlar și îî expune riscului 

de părăsire timpurie a școlii și acela de analfabetism funcțional și va duce de asemenea la dezvoltarea 

științifică a domeniului logopediei și psihopedagogiei, prin colaborarea transfrontalieră. 

 

    2.2 Specificații tehnice 

Descrierea tipului de achiziție: furnizarea materialelor necesare producerii celor 23 de 

aparate pentru etapa de învățare a scris-cititului din cadrul proiectului ”Cooperare și cercetare 

transfrontalieră prin abordarea interdisciplinară a apariției, manifestării clinice și aspectelor 

terapeutice/preventive ale tulburărilor specifice limbajului oral/scris și dezvoltarea unei metode 

inovatoare de intervenție în zona transfrontalieră” (CERDIS) - Cod 2 SOFT/1.2/78 
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Se solicită furnizarea următoarelor elemente, cu respectarea cerințelor minime afișate: 

 

Nr. 

crt. 

Componente 

electronice 
U.M. Cantitate Cod CPV:  Cerințe tehnice minime 

1 Display LCD TFT  Buc. 24 31711100-4 

- modul display tip LCD TFT 

- dimensiune 2.4 inch 

- compatibil cu plăcile de 

dezvoltare UNO 

2 
Placă dezvoltare 

Arduino Uno 
Buc. 24 31711100-4 

- voltaj operare: 5V 

- interfață miniUSB 

- 6 intrări analogice 

3 Acumulator extern  Buc. 24 31711100-4 

- minim 8000 mAh 

- carcasa material rezistent 

- sursa intrare și sursă ieșire 

poziționate pe părți diferite ale 

carcasei 

4 Card microsd  Buc. 24 31711100-4 
- capacitate 4Gb sau 8Gb 

- prevăzut cu adaptor 

5 Tableta grafică  Buc. 24 31711100-4 

- dimensiune ecran: 8.5 imch 

- tip ecran: LCD 

- rescriptibilă 

6 Întrerupător on/off Buc. 24 31711100-4 

- material plastic 

- comutator tip rotund basculant 

- diametru aproximativ 23 mm 

Materiale semifabricate și 

auxiliare 
U.M. Cantitate Cod CPV:  Cerințe tehnice minime 

7 
Rășină poliuretanică 

multicast 
Kg. 22 24327400-6 

- rășină poliuretanica de tip 

multicast 

- indice duritate Shore D-75 

8 Filler mineral B Kg. 25 24950000-8 
- compatibil cu rașini 

poliuretanice de tip multicast 

9 
Alcool polivinilic 

PVA 
Litru 1 24322000-7 

- compatibil cu agentul de 

demulare de tip wax 

10 Agent demulare wax Litru 5 09211620-3 
- rezistență ridicată la 

temperatură 

11 Pahare gradate  Buc. 10 39221120-4 
- capacitate 650 ml 

- realizate material transparent 

12 Filament PLA HD  Rolă 2 24550000-4 

- diametru 1.75 mm 

- temperatură imprimare: 200-

220 ° C 

13 Profil aluminiu m 26  44334000-0 

- dimensiune 21x10x1.5 mm 

- profil tip U 

- material: aluminium 

14 
Nituri aluminium 3.2 

x10 mm 
Buc. 300 44532100-9 

- diametru 3.2 mm 

- dimensiune 10 mm 
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15 
Nituri aluminium 3.2 

x 8 mm 
Buc. 300 44532100-9 

- diametru 3.2 mm 

- dimensiune 8 mm 

16 Maner plastic Buc. 24 24500000-9 

- distanță șuruburi prindere: 96 

mm 

- tip montaj: aplicat 

- tip fixare: șuruburi 

- material: plastic 

17 Carcasă plastic Buc. 24 24500000-9 - material: plastic 

18 
Tub PVC 2.2 mm, Ø 

110 mm 
m 9 44164200-9 

- material: PVC 

- diametru: 110 mm 

- grosime: 2.2 mm 

19 
Arc compresie oțel Ø 

0.4 x  30 mm 
Buc. 36 44550000-0 

- material: oțel 

- diametru: 0.4 mm 

- dimensiune: 30 mm 

- rezistență maximă: 1 kg 

20 Silicon adiție Kg. 2 24590000-6 

- culoare: translucid 

- tip silicon: de adiție 

- indice duritete Shore A 13 ± 2 

 

2.3 Graficul de furnizare al materialelor 

Perioada estimată pentru începerea contractului: Februarie-Martie 2022. 

Data estimată de încheiere a întregului contract este de 16 Martie 2022. 

 

2.4 Cerințe speciale       

  Criteriul de atribuire va fi ”prețul cel mai mic” condiționat de respectarea caracteristicilor 

minime solicitate. 

 

  2.5 Alte precizări relevante pentru întocmirea și depunerea ofertei 

  Operatorul economic ofertant este obligat să prezinte ofertă pentru toate categoriile de 

servicii cerute. Oferta care nu respectă  această cerință va fi respinsă ca neconformă.  

 

2.6 Condiții financiare 

Valoarea ofertei va fi exprimată în moneda națională - RON, fără T.V.A. și va cuprinde toate 

taxele și cheltuielile ocazionate de furnizarea produselor mai-sus menționate. Oferta va evidenția 

separtat TVA-ul. Preţul ofertei și a contractului exprimat în lei, va fi calculat la cursul inforeuro al 

lunii februarie 2022 – 1 euro = 4.9463 lei.  

Pretul ofertei castigatoare ramane ferm pe toată perioada de derulare a contractului.  

Oferta va fi redactată în limba română și va avea semnătura și ștampila prestatorului. 

Valoarea estimată totală a contractului este în valoare de 3657 euro.  
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- SECȚIUNEA III - 

Anexe 
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ANEXA 1 

   OFERTANTUL 

    (denumire) 

 

 

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60  

referitor la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 

 

1.Subsemnatul/a ......................................................................, reprezentant legal/împuternicit al 

................................................................................................................................................................., 

(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant pentru atribuirea 

contractului de furnizare materiale: ”.....................................................................................................” 

declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte 

publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar 

putea duce la apariţia unui conflict de interese în  sensul art. 59-60 din Legea 98/2016, cum ar fi 

urmatoarele:   

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte 

din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care 

fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii 

concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 

natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 

parcursul procesului de evaluare;  

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 

susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau 

de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă 

sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu 

funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie 

implicat în procedura de atribuire;  

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 

pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 

doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 

atribuire.  

2. Subsemnatul/a declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 

modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 

contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 

derulării contractului de achiziţie publică.  

http://www.ro-md.ro-ua-md.net/en/
lnk:LEG%20PRL%2098%202016%200
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3. Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare. 

4.Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ….............. (denumirea şi 

adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în  legătură cu activitatea 

noastră.  

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 „Falsul in Declaraţii” din 

Noul Cod  Penal  referitor  la  „Declararea  necorespunzătoare  a  adevărului,  făcută unei persoane 

dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea 

producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când,  potrivit  legii  ori  

împrejurãrilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare 

de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda ».    

 

 

 

 

       Data completării                                                                            Operator economic, 

                                                                                                             ….............................  

                                                                                      (Ştampila şi semnătura autorizată în original) 
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………… ……………….              ANEXA NR.2 

(semnătura    autorizată ) 

 

OFERTANTUL                               înregistrat la sediul autorităţii contractante 

                               nr.______/_____________  

(denumirea / numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către Asociația Helicomed Iași, în cadrul Proiectului 2SOFT 1.2/78    

 

Domnilor, 

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

______________________________________________________, (denumirea/numele ofertantului) 

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 

menţionată, să furnizăm _____________________________________________________________ 

pentru suma TOTALĂ de __________________ lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în 

valoare de ___________lei. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastra este stabilită câştigatoare, sa începem 

furnizarea materialelor de la semnarea contractului de către ambele părţi şi sa incheiem furnizarea 

acestora în termen de maxim ____________________ .                  

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 de zile.                                                  

şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

    4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu 

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

constitui un contract angajant între noi. 

     5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilită ca fiind câştigatoare, să 

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

     6. Întelegem că nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta ofertă pe 

care o puteţi primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

..................................................................................................................................................................  
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ANEXA 3 

 

OFERTANTUL                                     Înregistrat la sediul autoritaţii contractante 

__________________________              nr. _________ / __ . __ . 2022 

(denumirea/numele) 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către __________________________________________________ 

(denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă) 

 

 

 

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 

contractului____________________              __________ noi _______________________________ 

                     (denumirea contractului de Achiziţie publică)         (denumirea/numele ofertantului)  

vă transmitem alăturat urmatoarele: 

  

1. Plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conţinând, un original şi într-un număr de ______ copii: 

a) oferta pentru:_____________________________________________________; 

b) documentele care insoţesc oferta: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

 Data completării __ / __ / 2022 

 

 Cu stimă, 

 

 

Operator economic, 

 

___________________ 

(semnatura autorizată) 
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ANEXA 4 

OFERTANTUL  

__________________ 

(denumirea/numele) 

 

ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI 

 

Subscrisa ……………………………….....................................………………………………, 

cu sediul în …………………………………………………………….………………………………, 

înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CIF ………………, atribut 

fiscal ……, reprezentată legal prin ………………………………………………, în calitate de 

…………………………………, împuternicim prin prezenta pe ……………………………………, 

domiciliat în ……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. 

seria ……, nr. ………………, CNP …………………………, eliberat de …………………………, 

la data de …………, având funcţia de ……………………………………………, să ne reprezinte la 

procedura de achiziţie organizată de autoritatea contractantă Asociația Helicomed Iași, în scopul 

atribuirii ................................................................................................................................................... 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 

prezenta procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 

parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 

desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 

subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 

(carte de identitate, paşaport).  

    

              Data                                                            Denumirea mandantului 

       ……………                                          S.C. ………………………………… 

                                             reprezentată legal prin…………………………………. 

                                                                                               (Nume, prenume) 

 

………………………………………………………. 

 (Funcţie) 

                                                                       

………………………………………………………. 

                                                                    (Semnatură  reprezentant legal şi ştampila) 

http://www.ro-md.ro-ua-md.net/en/

