OPERATOR ECONOMIC
.......................................................

GRAFICUL GENERAL
de realizare a investiției
Obiectiv: ,,Înlocuire conducta distribuție gaze naturale PE 100 SDR 11 DN 63 mm cu conducta PE
100 SDR 11 DN 200 mm, L= 635 m”.

EXECUTANT,
……………………………….........................................................
(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

Nr.
crt.

Categoria
de lucrări

1

Proiectare

2

Obținere
Autorizație
de
construire

3

Execuție

4

Recepție si
punere in
funcțiune

Octombrie
2021

Noiembrie
2021

Operator economic,
……………………………………….
(numele și semnătura persoanei autorizate)

Decembrie
2021

Ianuarie
2022

Februarie
2022

Martie
2022

OPERATOR ECONOMIC
.......................................................

LISTA DE ECHIPAMENTE, UTILAJE SPECIFICE SI
LISTA PERSONAL CALIFICAT PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR AFERENTE
PROIECTULUI

A. LISTA DE ECHIPAMENTE, UTILAJE SPECIFICE
Operatorul economic va enumera lista de echipamente, utilaje necesare la execuția lucrărilor aferente
proiectului.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumire

Sursa

B. LISTA PERSONAL CALIFICAT PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR AFERENTE
PROIECTULUI
Operatorul economic va enumera personalul calificat pentru execuția lucrărilor aferente proiectului
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nume / Prenume

Data:.....................................
Operator economic,
.................................................................................
(semnătura autorizata)

Functia

OPERATOR ECONOMIC
.......................................................

FORMULAR OFERTA FINANCIARA
Către Nord Gaz SRL, Str. 1 Mai, nr. 4 - 6, Rădăuți,
jud. Suceava
Examinând Documentația de Atribuire, pentru elaborarea si prezentarea unei Oferte,
subsemnatul ................………………...........................………, reprezentant al Operatorului economic
................................................................................................. (numele Operatorului economic), ne
obligam ca, in conformitate cu prevederile si cerințele din Documentația de Atribuire mai sus
menționata, sa executam lucrările aferente „Înlocuire conducta distribuție gaze naturale PE 80 SDR
11 DN 63 mm cu conducta PE 100 SDR 11 DN 200 mm pe strada Bogdan Voda, Orașul Rădăuți”,
conform Specificațiilor Tehnice din Documentația de Atribuire, la un preț de
....................................................
RON (fără TVA).
La valoarea ofertata se poate adăuga o suma maxima de ...................................... RON (fără
TVA), dar nu mai mult de 10% din valoarea lucrărilor, reprezentând cheltuieli diverse şi neprevăzute,
numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Ordinul nr. 1284/2016 pentru aplicarea directă a
clauzelor contractuale sau pentru modificarea Contractului, destinat acoperirii eventualelor diferențe
de cantități și/sau alte modificări apărute pe parcursul derulării Contractului, necuprinse în lucrările
contractate inițial și în Prețul contractului și care nu reprezintă modificări substanțiale ale acestuia.
Valoarea totala a ofertei financiare este de ...................................... RON (fără TVA), care
cuprinde valoarea lucrărilor si cheltuielile diverse si neprevăzute de ................. RON (fără TVA), , care
vor fi adăugate doar in condițiile menționate anterior.
Astfel:
1. Înțelegem ca, in situația in care Oferta noastră este stabilita drept câștigătoare, sa executam
lucrările conform prevederilor Contractului de Lucrări.
2. Înțelegem sa menținem aceasta Oferta valabila pentru o durata de 90 zile, respectiv pana la
data de ................................ si ca ea rămâne obligatorie pentru noi fiind acceptata oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pana la încheierea si semnarea Contractului de Lucrări, aceasta Oferta, împreuna cu Notificarea
trimisa de dvs., prin care Oferta noastră este stabilita drept câștigătoare, vor constitui documente
angajante pentru noi.
4. Nu depunem o Oferta alternativa.
Data completării:
Operator economic,
..........................................
(semnătura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC
.......................................................

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre Nord Gaz SRL, Radauti, Str. 1 Mai nr. 4 - 6,
Judetul Suceava
Ca urmare a anuntului de intentie/invitatiei de participare, aparut/transmis pe/prin ................
.............................................. din ................................ /(ziua/luna/anul), privind aplicarea Procedurii
Competitive pentru Contractul de Lucrari ,,Înlocuire conducta distribuție gaze naturale PE 100 SDR 11
DN 63 mm cu conducta PE 100 SDR 11 DN 200 mm pe strada Bogdan Voda, Orașul Rădăuți”.
Noi .............................................................................. / (numele Operatorului economic) va trimitem
alaturat urmatoarele :
- Plicul sigilat si vizibil marcat, continand Documentele de calificare, in original si in copie;
- Plicul sigilat si vizibil marcat, continand Propunere Tehnica si Propunere Financiara;
- orice alte documente insotitoare.
Avem speranta ca Oferta noastra este corespunzatoare si va satisface toate cerintele.
Data completarii:
Operator economic,
.....................................
(Semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC
.......................................................

CERTIFICARE DE PARTICIPARE CU O OFERTA INDEPENDENTA
I. Subsemnatul ........................................................... (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate) reprezentant legal/imputernicit/administrator al ......................................................
...............................................................................................................
(denumirea
si
adresa
Operatorului economic), in calitate de Operator economic in Procedura Competitiva pentru
atribuirea Contractului de Lucrari ,,Înlocuire conducta distribuție gaze naturale PE 10080 SDR 11 DN
63 mm cu conducta PE 100 SDR 11 DN 200 mm pe strada Bogdan Voda, Orașul Rădăuți”, organizata
de Nord Gaz SRL, Str. 1 Mai, nr. 4 - 6, Radauti, jud. Suceava certific ca toate informatiile incluse in
prezenta Oferta sunt complete si corecte din toate punctele de vedere.
II. Prin prezenta certific urmatoarele:
1. Am citit si am inteles continutul acestui Certificat;
2. Sunt de acord sa fiu descalificat din Procedura Competitiva daca cele declarate se
dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice fel;
3. Oferta depusa a fost elaborata in mod independent de orice alt concurent, fara
consultarea, comunicarea sau alte aranjamente cu acestia;
4. Oferta depusa nu contine elemente rezultate din aranjamente cu concurentii privindpretul,
formulele de calcul, sau alte elemente cu relevanta pentru obiectul acestei Proceduri Competitive;
5. Oferta depusa nu contine elemente rezultate din aranjamente cu concurentii privind
calitatea, cantitatea sau alte specificatii particulare ale produselor si serviciilor oferite;
6. Detaliile prezentate in aceasta Oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, unui alt
concurent inainte de momentul oficial de deschidere a Ofertelor, stabilit de Beneficiarul privat.
III. Declar ca toate informatiile mentionate in prezentul Certificat sunt adevarate si conforme cu
realitatea.
Data completarii:
Operator economic
..........................................
(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC
.......................................................

DECLARATIE DE ELIGIBILITATE
Subsemnatul ......................................................... (nume si prenume in clar a persoanei autorizate)
reprezentant legal/imputernicit/administrator al ...........................................................................
................................................. (denumirea si adresa Operatorului economic), in calitate de Operator
economic in Procedura Competitiva pentru atribuirea Contractului de Lucrari ” Înlocuire conducta
distribuție gaze naturale PE 10080 SDR 11 DN 63 mm cu conducta PE 100 SDR 11 DN 200 mm pe strada
Bogdan Voda, Orașul Rădăuți”, organizata de Nord Gaz SRL, Str. 1 Mai, nr. 4 - 6, Radauti, jud. Suceava,
Romania, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din Procedura Competitiva si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, urmatoarele :
a.
In ultimii 2 ani compania pe care o reprezint si-a indeplinit obligatiile contractuale si nu au
fost motive imputabile acesteia care sa produca grave prejudicii partenerilor sai de contract;
b.
Compania pe care o reprezint nu a prezentat informatii false si va prezenta toate
documentele solicitate de catre Beneficiarul privat, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de
calificare si selectie.
Subsemnatul declar ca informatiile prezentate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca Beneficiarul privat, Nord Gaz SRL, are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei
noastre, orice documente doveditoare de care dispun, cu privire la orice aspect tehnic si financiar legat
de activitatea noastra.

Data completarii:

Operator economic,
..............................................
(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC
.......................................................
DECLARAȚIE
PRIVIND RESPECTAREA CONDIŢIILOR DE MEDIU, SOCIAL ŞI CU PRIVIRE LA RELAŢIILE DE MUNCĂ
Subsemnatul (a)
, in calitate de reprezentant legal al .............................................................,
referitor la Procedura Competitiva ,,Lucrări ,,Înlocuire conducta distribuție gaze naturale PE 80 SDR 11
DN 63 mm cu conducta PE 100 SDR 11 DN 200 mm pe strada Bogdan Voda, Orașul Rădăuți”, organizata
de organizata de Nord Gaz SRL, Str. 1 Mai, nr. 4 - 6, Rădăuți, jud. Suceava, declar pe propria răspundere că
mă angajez să execut lucrările pe parcursul îndeplinirii contractului având ca obiect „lucrări de montaj și
achiziție materiale pentru montaj”, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de mediu,
sociale și cu privire la relațiile de muncă în vigoare în România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile
referitoare la condițiile de munca si protecția muncii (SSM), precum si reglementările obligatorii in
domeniile Mediului si social, stabilite prin legislația adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislația
naționala, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile si acordurile internaționale in aceste
domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de lucrări, și am inclus în ofertă costul
pentru îndeplinirea acestor obligații.
Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 «Falsul în Declarații» din Codul
Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute
în art. 175 (din Noul Cod Penal) sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea
producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de
la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.»

Data:............................................

Operator economic,
.......................................................................
(semnatura autorizata

