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FORMATUL OFERTEI CE VA FI ÎNAINTATĂ DE CĂTRE OFERTANT 

Denumirea ofertei: ACHIZIȚIE MOBILIER MEDICAL 

Număr de referință: XXXXXXXXXXXX 

 

1. INFORMAȚII DESPRE OFERTANT 

 

Trimisă de:  

 

 Denumirea (denumirile) și adresa (adresele) persoanei 

sau persoanelor juridice care depun această ofertă 

Ofertant  

Reprezentant legal  

Număr de 

înregistrare/înregistrar

e în scopuri de TVA 

 

Adresa  

Telefon/ 

e-mail 

 

Persoana de contact  

 

 

2. DECLARAȚIILE OFERTANTULUI  

 

2.1. Prin prezenta, subsemnatul, 

____________________________________________________________________ 

reprezentant legal al Ofertantului,  declar că bunul/bunurile materiale ofertate în 
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cadrul acestei proceduri sunt în deplină conformitate cu specificațiile care ne-au 

fost furnizate de Beneficiar și că îndeplinesc cerințele privind originea specificate 

la punctul 2.3.5 din manualul PRAG. La solicitarea, ne obligăm să certificăm că 

bunul/bunurile ofertate respectă această cerință, specificând țările de origine. 

Descrierea detaliată a bunului/bunurilor oferite de noi este prezentată la 

următorul punct.  

 

De asemenea, confirm că Ofertantul este pe deplin eligibil pentru furnizarea de 

produse în cadrul unui contract finanțat din fonduri UE și că nu se află în niciuna 

dintre situațiile care l--ar exclude de la participarea la licitațiile finanțate de UE, așa 

cum se indică la punctul punctele 2.6.10.1.1. șI 2.6.10.1.2.  din manualul PRAG. 

 

În plus, suntem de acord să respectăm clauzele de etică prevăzute în Secțiunea 

2.5.6 din Manualul PRAG și să nu intrăm într-un conflict de interese sau în vreo 

relație echivalentă cu Beneficiarul. 

 

3. OFERTA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ 

 

Ofertanții trebuie să furnizeze oferta tehnică, pe baza cerințelor indicate de 

Beneficiar în Invitația de participare. 

 

Ofertanții sunt încurajați să furnizeze detalii cu privire la bunurile planificate, 

inclusiv specificații detaliate și / sau denumiri de mărci.  

 

 

Nr. 

crt. 

 

Numă

r de 

eleme

nte 

Denumire 

element 

Oferta tehnică  

- elemente oferite de 

către ofertant, pe baza 

cerințelor indicate de 

Beneficiar în invitația 

de participare  

Cost 

unitar 

Cost total 

(număr de 

elemente x cost 

unitar) 

Bunuri/produse   

1.1.  -     

1.2.  -       

1.3.  -      

      

Instalare    

2.1.  -     

Altele (*- utilizați această secțiune doar dacă este   
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necesar) 

3.1.  -     

Preț

ul 

tota

l 

     

 

 

Prețul total oferit pentru bunurile indicate la punctul anterior este: 

...............................euro, respectiv ................................lei cu TVA. Prețul include toate 

taxele și impozitele. 

Prețul oferit include livrarea și instalarea bunului/bunurilor ofertate, precum și toate 

costurile asociate (de exemplu, costuri de transport, logistică, costuri materiale). 

 

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 

90(nouăzeci)de zile de la data limită de depunere a ofertei şi  ea  va  rămâne  

obligatorie pentru noi, putând fi  acceptată oricând înainte de expirarea perioadei 

de valabilitate. 

 

Numele  

Semnătura  

Data  

 

Acest material a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.Conținutul este doar în 

responsabilitatea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România 

Filiala Iași/Institutului Medico Sanitar Public Spitalul Raional Ungheni şi nu poate fi considerat, în nici o 

circumstanță, ca reflectând poziția  Uniunii Europene sau a Programului Operațional Comun România - 

Republica Moldova 2014-2020. 

 


