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PARTEA B - OFERTA TEHNICA  

Denumirea ofertei:  

ACHIZIȚIE SERVICII DE ORGANIZARE PROGRAM DE INSTRUIRE 

PENTRU ASISTENȚI MEDICALI ÎN CADRUL PROIECTULUI 

2SOFT/4.1/80 - ”REȚEA COMUNĂ PENTRU MANAGEMENTUL 

BOLILOR CARDIOVASCULARE ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ 

ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA”  

 

Număr de referință: 5.4.6. 

 

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:  
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2. DECLARAȚIILE OFERTANTULUI  

 

2.1. Prin prezenta, subsemnatul, 

____________________________________________________________________ 

reprezentant legal al Ofertantului, confirm faptul că serviciile oferite în cadrul 

acestei proceduri de atribuire sunt în deplină conformitate cu specificațiile 

transmise de Beneficiar. Descrierea detaliată a serviciilor oferite de noi este 

specificată la punctul următor. 

De asemenea, confirm că organizația/compania/societatea noastră este pe deplin 

eligibilă pentru furnizarea de servicii în cadrul unui contract finanțat din fondurile 

Uniunii Europene și că nu ne aflăm în niciuna dintre situațiile care ne-ar exclude de 

la participarea la licitațiile finanțate de Uniunea Europeană, așa cum se indică la 

punctul punctele 2.6.10.1.1. șI 2.6.10.1.2.  din manualul PRAG. 

 

Declarăm că 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. 

 

Nume, prenume reprezentant legal: __________________________________________ 

Semnătura __________________________________________ 

Data __________________________________________ 

 

 

3. OFERTA TEHNICĂ 

 

Ofertanții sunt obligați să depună oferta tehnică, pe baza cerințelor indicate de Beneficiar 

în Partea A: Invitație de participare.  

Ofertanții sunt încurajați să furnizeze cât mai multe detalii privind serviciile planificate, 

inclusiv specificații detaliate. 

 

3.1. Resurse propuse: 

Ofertanții sunt încurajați să furnizeze informații detaliate cu privire la sala de 

curs, la dotările relevante, la pregătirea, calificarea și experiența personalului 

propus. 

3.2. Experiența relevantă: 

Ofertanții sunt încurajați să furnizeze informații detaliate cu privire la 

contractele anterioare derulate, la valoarea acestora, la natura serviciilor 
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prestate. În acest sens, ofertanții sunt rugați să folosească formularul Anexa 1 – 

Listă contracte similare. 

3.3. Perioadă propusă pentru prestarea serviciilor planificate, defalcată pe zile 

calendaristice, cu indicarea intervalului orar propus pentru prestarea serviciilor.  

Nume, prenume reprezentant legal: ___________________________________________ 

Semnătura ___________________________________________ 

Data ___________________________________________ 

 


