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Invitatie de participare

CONPET
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se eONPET SA, organizeaza o selectie de oferte, in vederea contractarii achizitiei de
servicii de asigurare pentru risc de accidente de munca si boli profesionale pentru salariatii S.e.
eONPET S.A. PLOIESTI inclunzand si asigurarea servantilor pompieri- pompieri civili, voluntari ce
fac parte din echipa specializata de stingere a incendiilor din cadrul formatiilor de interventie care
activeaza in incintele petroliere ale se eONPET SA in conformitate cu prevederile Legii nr.
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor si cele ale Codului Muncii.

Cod CPV: 66512000-2 - SeNicii de asigurare contra accidentelor şi de asigurare de sănătate (rev. 2)

Asigurarea pentru risc de accidente de munca si boli profesionale va trebui intocmita, pentru tot
personalul S.C. CONPET S.A.PLOIESTI, (un nr de1756 de lucratori) , avand structura conform
caietului de sarcini, anexat.

Durata contractului 12 luni.
Modul de finalizare a procedurii de cumparare directa: incheiere contract.
Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data limită de depunere. 'L t7,p

Astfel, va rugam sa ne transmiteti, pana la data deo'(l. /t<t!2IJ1Z, ora fi-, oferta
dumneavoastra tehnico - financiara, respectiv oferta de pret si draftul politei de asigurare, pentru
prestarea acestui serviciu.

Oferta va fi transmisa in plic sigilat la S.C.CONPET S.A, Strada Anul 1848, nr 1-3, in atentia
Serviciului Achizitii. Pe plic se va mentiona adresa ofertantului si inscriptia "A nu se deschide decat
in prezenta comisiei de evaluare:

Pe plic se va menţiona procedura pentru care a fost depusă, respectiv, achizitia de servicii de
asigurare pentru risc de accidente de munca si boli profesionale pentru salariatii S.e. eONPET S.A.
PLOIESTI inclunzand si asigurarea servanti/or pompieri- pompieri civili, voluntari ce fac parte din
echipa specializata de stingere a incendiilor din cadrul formatiilor de interventie care activeaza in
incintele petroliere ale se eONPET SA.

Solicitari de clarificari, se pot transmite la Serviciul Achizitii, Fax:0244/402386.
Anexă~ prezentei următoarele documente:

- proiect de contract,
- caiet de sarcini,
- formulare.

Cu stimă,

SEF SE
Jr. Agripina Tircavu:4;
Serviciu hizitii
Exp.AP ~ ifforina
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CONTRACT DE SERVICII
nr. S-CA - CD__ din _

Intre,
1. Păr1i1econtractante
1.1 S.C. CONPET S.A., cu sediul social În Municipiul Ploiesti, Str. Anul 1848, Nr 1-3, Jud. Prahova,
cod poştal 100559, telefon 0244401360, fax 0244402304, C.U.1. 1350020, Înregistrată În Registrul
Comerţului sub nr. J29/6/1991, cont IBAN nr. R038 RNCB 0205 0448 6570 0001 deschis la BCR
Ploiesti, reprezentată legal prin Director General dl. ing. Liviu ILASI si Director Economic d-na. Sanda
TOADER, in calitate de achizitor,
şi

1.2. Prestator,

a intervenit prezentul contract,

~. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre beneficiar
si un prestator de servicii, in calitate de prestator; prezentul contract si toate anexele sale.
b) achizitor si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - servicii de asigurare pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, pentru
salariatii S.C. CONPET S.A. PLOIESTI inclunzand si asigurarea servantilor pompieri- pompieri civili,
voluntari ce fac parte din echipa specializata de stingere a incendiilor din cadrul formatiilor de
interventie care activeaza in incintele petroliere ale SC CONPET SA
e) forţa majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargo.
f) zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181 din Legea 134/2010

_rivind Codul de procedura civila .
• )accident-inclusiv accidentul survenit in timpul circulatiei pe drumurile publice sau generat de traficul

rutier daca persoana vatamata se afla in indeplinirea indatoririlor de serviciu si este definit in
HG1425/2006 Art 2pct.10

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
În mod diferit.

4. Obiectul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze pentru achizitor, serviciile de asigurare pentru risc de
accidente de munca si boli profesionale pentru salariatii S.C. CONPET S.A. PLOIESTI inclunzand si
asigurarea servantilor pompieri- pompieri civili, voluntari ce fac parte din echipa specializata de
stingere a incendiilor din cadrul formatiilor de interventie care activeaza in incintele petroliere ale SC
CONPET SA



4.2 Riscurile si sumele minine asigurate pentru fiecare angajat al societatii nostre sunt urmatoarele:
• DECES, produs in timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor de serviciu 10.000 lei
• ACCIDENT, produs in timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor de serviciu 10.000 lei
• BOALA PROFESIONALA- 5000 lei

4.3 Valoarea anuala a primei de asigurare se poate modifica pe parcursul perioadei de asigurare, in
situatia modificarii listei nominale a personalului asigurat datorita urmatoarelor evenimente potentiale:

- pensionare,
- restrangerea activitatii, disponibilizari,
- incetarea raporturilor de munca intre angajat langajator,
- deces.
Lista nominala a personalului asigurat se va actualiza lunar, iar eventualele modificari

survenite vor fi comunicate, in scris, in primele 5 zile ale lunii anterioare.

5. Pretul contractului si modalitatea de plata
5.1. - Preţul serviciilor prestate de catre prestator pentru achizitor este de Iei, TVA, conform
propunerii financiare, anexă la contract.

~.2. - Achizitorul va plăti pretul contractului catre prestator, in termen de 30 de zile de la data semnarii
.ontractului de ambele parti,dupa emiterea politei de asigurare, prin virament bancar in contul

prestatorul ui.
5.3 Plata primei de asigurare de catre prestator, se va face intr-un termen de maxim 30 de zile
lucratoare de la data depunerii

6. Durata contractului
6.1. - Durata prezentului contract este de 12(douasprezece) luni de la data semnarii contractului de
ambele parti.

7. Documentele contractului
7.1. - Documentele contractului sunt:

a) propunerea tehnică şi propunerea financiară(anexa nr.1);
b)polita de asigurare;
c)anexa cu persoanele asigurate (anexa 2)

8.. Obligaţiile prestatorului
8.1. - Prestatorul se obliga sa remita catre beneficiar, polita de asigurare, la momentul semnarii
prezentului contract.

_8.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada
convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
8.3. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în
propunerea tehnică si financiara, anexă la contract.
8.4. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în
justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci
înregistrate etc.), pentru sau în legătură cu serviciile prestate.
8.5. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri,
taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din
respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8.6. - Prestatorul se obliga sa execute serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică ..
8.7. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor ce fac obiectul prezentului
contract, precum si pentru siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

9. Obligaţiile achizitorului



9.1. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate,
numai dupa remiterea de catre prestator catre achizitor a politei de asigurare.
9.2. - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
9.3. - Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termen de maxim 30 de zile
de la primirea politei de asigurare.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,5% pe zi de intarziere din valoarea comenzilor neonorate, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.
10.2. - În cazul în care achizitorul nu achita contravaloarea politei de asigurare în termen de 30 zile de
la primirea politei de asigurare, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi o suma echivalenta
cu 0,5% pe zi de intarziere din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept I de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese .

• 10.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
-adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intra in procedura

insolventei/falimentului, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul
la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.

11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

11.1. (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre prestator in scopul
asigurarii achzitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului si
este in cuantum de 10% din valoarea totala fara TVA a contractului respectiv suma de .
(2) Garantia de buna executie se constituie prin instrument de garantie bancara de buna

executie emisa in favoarea achzitorului, de catre o banca agreata de ambele parti.
(3) Instrumentul de garantie se va prezenta de catre prestator achizitorului, in original, in termen

de 10(zece) zile lucratoare de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel putin
121unide la data emiterii.
11.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita

prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior
~miterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achzitorul are obligatia de a notifica pretentia

prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.
11.3. Garanţia de bună execuţie se va restitui în termen de 14 (paisprezece) zile de la data

întocmirii si semnarii fara obiectiuni a procesului verbal de recepţie a produselor care fac obiectul
contractului, dacă achzitorul nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei.
11.4. Garantia acordata produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

12. Recepţie şi verificări
12.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică.
12.2. - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris
prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
13.1. - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de începere a contractului.



13.2. - În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a
serviciului.
13.3. - Serviciile prestate în baza prezentului contract, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
13.4. - În cazul în care intervin motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, acesta poate
solicita prelungirea duratei contractului cu perioada in care nu a putut presta serviciile din contract.
Astfel, părţile, de comun acord, vor revizui perioada de prestare a serviciilor ce fac obiectul
prezentului contract, semnand in acest sens un act adiţional la contract.
13.5. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

14. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
14.1. Prestatorul nu poate cesiona total sau parţial prezentul contract.

15. FORŢA MAJORĂ
15.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul

.-contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează .
• 15.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
15.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
15.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

16. SOLUŢIONAREA L1TIGIILOR
16.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
16.2. Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
de către instanţele judecătoreşti competente la sediul achizitorului.

17. COMUNICĂRI
_17.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
(3) Pe parcursul derulării prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv
corespondenţa între părţi, vor fi elaborate în limba română.
(4) Data comunicarii se considera data luarii la cunostinta.

18.CLAUZE FINALE
18.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
18.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioară încheierii lui.
18.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective
nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
Prezentul contract s-a semnat astazi, , la Ploiesti, in doua exemplare originale,
cate unul pentru fiecare parte.
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Departamentul Protectia Infrastructurilor Critice
Serviciul Prevenire si Protectie

CAIET DE SARCINI-SPECIFICATII TEHNICE

«ASIGURARE PENTRU RISC DE ACCIDENTE SI IMBOLNAVIRI PROFESIONALE PENTRU
PERSONALUL S.C. CONPET S.A. PLOIESTI»

1. DATE GENERALE

S.C. CONPET S.A. Ploiesti este societate specializata in transportul prin conducte
magistrale si pe cazane CF a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului din tara si din import,
catre rafinarii. Pentru realizarea obiectului de activitate, SC Conpet SA. are concesionat pentru
operare Sistemul National de Transport prin Conducte a Titeiului, Gazolinei si Etanului, care
apartine domeniului public al statului.

Sistemul National de Transport prin Conducte cuprinde conducte magistrale si secundare
pentru transportul titeiului, gazolinei, etanului, incinte tehnologice denumite statii de
pompare/repompare a titeiului/gazolineipe c'onducte, parcuri de rezervoare pentru depozitarea
titeiului in vederea pomparii/repomparii, rampe pentru iricarcare/descarcare din cazane CF a
titeiului sau gazolinei, precum si cazane pentru transportul pe cale ferata a titeiului sau gazolinei.

Conform legislatiei nationale de securitate si sanatate in munca angajatorul are obligatia de
a promova si de a stimula activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale,
in scopul mentinerii integritatii fizice si psihice a lucratorilor, imbunatatirii conditiilor de munca,
eliminarii sau reducerii riscurilor de accidente de munca si boli profesionale. Cu toate acestea, este
inevitabila producerea accidentelor de munca in totalitate, acestea avand de cele mai multe ori
cauze datorate nerespectarii instructiunilor de lucru, responsabilitatilor din fisa postului, omisiuni in
sarcina de munca, etc.

2. LEGISLATIE APLICABILA

• Codul Muncii (art. 175): ["angajatorul are obligatia sa asigure totisa/ariatii pentru risc de
accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii']

• Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor (art. 42): [,,Persoanele juridice
care organizeaza servicii de urgenta voluntare/private au obligatia sa asigure personalul,
angajat sau voluntar, la o societate de asigurari pentru caz de boala profesionala, accident
ori deces produs din cauza iQdeplinirii atributiilor ce Îi revin pe timpul interventiilor,
concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice'].

• Regulamentul Intern al S.C. CONPET S.A.PLOIESTI, art. 2.9 ["angajatorul are obligatia
sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale'}

mailto:conpet@col'lpet.roD;


3. OBIECTUL ASIGURARII

Asigurare pentru risc de accidente de munca si boli profesionale pentru salariatii S. C. CONPET
S.A. PLOIESTI ceea ce include si asigurarea servantilor pompieri- pompieri civili, voluntari ce fac
parte din echipa specializata de stingere a incendiilor din cadrul formatiilor de interventie care
activeaza in incintele petroliere ale SC CONPET SA.

Numarul de persoane asigurate: detaliat in t~belul anexat.

Perioada de asigurare este de 12 luni, de la data incheierii contractului (POLITEI DE
ASIGURARE).

Riscurile si sumele minine asigurate pentru fiecare angajat al societatii nostre sunt
urmatoarele:

• DECES, produs in timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor de serviciu
10.000 lei

• ACCIDENT, produs in timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor de serviciu
10.000 lei

• BOALA PROFESIONALA- 5000 lei

4. CERINTE PRIVIND POLITA DE ASIGURARE

1. Prestator de servicii din domeniul a.sigurarilor: asigurător este persoana juridica
constituita conform normelor legale in vigoare si care este autorizata sa activeze in domeniul
asigurarilor CSA pentru fiecare categorie de asigurari si care activeaza in conformitate cu Legea nr.
32/2000 si ordonantele de guvern si norme ale CSA emise, publicate si aplicabile in vigoare.

2. Polita de asigurare este documentul care probeaza incheierea contractului de asigurare.
3. Prima de asigurare se va exprima in LEI si se prezinta:

- cumulat, reprezentind valoarea primei anuale pentru toate persoanele asigurate
- unitar, reprezentind valdarea primei anuale pentru o persoana asigurata

4. Valoarea anuala a primei de asigurare se poate modifica pe parcursul perioadei de
asigurare, definita la Cap. 3, in situatia modificarii listei nominale a personalului asigurat datorita
urmatoarelor evenimente potentiale:

- pension are,
- restrangerea activitatii, disponibilizari,
- incetarea raporturilor de serviciu intre angajat /angajator,
- deces.

Lista nominala a personalului asigurat se va actualiza lunar, iar eventualele modificari
survenite vor fi comunicate, in scris, in primele 5 zile ale lunii anterioare.

5. CRITERII DE EVALUARE OFERTE:

• cea mai mare suma asigurata oferita de asigurator pentru riscurile sus mentionate
• timpul cel mai scurt de acordare a sumelor asigurate
• asigurari suplimentare acordate de asigurator pentru riscuri suplimentare, neincluse in

prezentul caiet de sarcini
• numirea unei (unor) persoane cu responsabilitati in rezolvarea problemelor angajatilor

societatii noastre
Punctajul pentru criteriile sus mentiqnate se vor regasi in documentatia de atribuire.
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6. PLATA PRIMEI DE ASIGURARE se va face astfel:
o moneda: LEI
o termenul de plata nu va depasi 30 zile lucratoare de la data depunerii

documentelor transmise de angajatii CONPET, centralizat prin Serviciul
Prevenire si Protectie

DIRECTOR DEPARTAMENT P.I.C
EC. NICULAE DANIE t

~
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SEF SER~ REVENIRE SI PROTECTIE
Ing. And~lasa'rbUlescu



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Formular nr. 1

Înregistrat la sediul autorităţii contractante

nr. / _

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către _

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de participare apărut În /invitaţiei de participare nr. din
__________ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziţie publică)

noi, "vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea /numele ofertantului)

1. Documentul anexat, ,'privind

(tipul, seria/numărul, emitentul)

garanţia pentru participare, În cuantumul şi În forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea
şi prezentarea ofertei.

2. Coletul sigilat şi marcat În mod vizibil, conţinând, În original şi Într-un număr de __ copii:

a) oferta;
b) documentele care Însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completării _

Cu stima,

Operator economic

(semnatura autorizata)



Formularul nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către --------------------------
(denumirea autoritatii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

__________________________ , ne oferim ca, în conformitate
(denumirea/numele operatorului economic)
cu prevederile şi cerinţele cuprinse În documentaţia mai sus menţionată,
___________________ pentru suma totala de_ _ RON.

să prestăm

(denumirea serviciului) (suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, În cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile conform
propunerii tehnice.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _

(durata in litere si
cifre)

zile, respectiv până la data de ,'şi ea va ramâne obligatorie

(ziua/luna/anul)

pentru noi şi poate fi acceptată oricând Înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant Între noi.

Precizăm că:

o depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate Într-un formular de ofertă separat, marcat în
mod clar "alternativă";

o nu depunem ofertă alternativă.

(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

Am Înţeles şi consimţim că, În cazul În care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să constituim
garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data __ /__ /__

________ .,în calitate de , legal autorizat să semnez

(semnatura)

oferta pentru şi În numele _
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