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j Termenul limita primire oferte 24.04.2018 ora 14.00. Ofertele vor fi depuse la Registratura General
j a a Consiliului Judeţean Brăila, P-ta Independentei nr. 1, in plic inchis, insotit de Formularul nr. 1 - S

jCel mai bun raport calitate-pret

Descriere ^ontract__

| Servicii de intocmire a documentaţiilor cadastrale si inscrierea in Cartea funciara a unor drumuri ju
detene cu o lungime totala de 170,958 km

Condiţii referiţpare^[a contract:         _ 

Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judeţean Brăila h

ttp://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf, Prima pagina /Consiliul Judeţean Braila/Anunţuri/Anunt p
ublicitar, de unde pot descarcă documentaţia privind cerinţele achiziţiei. Oferta se va întocmi in con

^ormitate cu cerinţele impuse in Caietul de sarcini. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile

Condiţii de participare;____________

j Ofertantul va depune următoarele documente: - Copie certificat constatator din care să reiasă conc

I ordanţa codului CAEN cu obiectul achiziţiei; - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiara; -

[Declaraţie privind neincadrarea in situaţiile prevăzute la art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016;

Caiet de sarcini:

jCalet dej^arcini Servicii
intocmirej^documentatiilor
cadastrale drumuri
judetene.pdf

RON
cadastru (Rev.2)

Valoare
estimata:Tip

contract:

Servicii    Servicii de

Cod si
denumire CPV:

directe

Tip anunţ:

Cumpărări

Servicii de intocmire a documentaţiilor cadastrale si inscrierea in Cartea funciara a unor drumuri ju
detene cu o lungime totala de 170,958 km

Data limita depunere oferta:
24.04.2018 09:03

Denumire contract:

ANUNŢ

de contact: JNICOLAEJ^IOJISIU^ In atenţia:: JJICOLAE MOISILţ  Adresa profilului cumpărătorului
(URL): JAŢv^porta^-^railaLro_

Punct(e)E-mail:

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): www.portal-braila.ro  Tel:
Fax:i

Vizualizare anunţ
X PUBLICAT     ^NR ANUNŢ: ADV1002676  1 TIP ANUNŢ: CUMPĂRĂRI DIRECTE

fă DATA CREARE: 17.04.2018 09:07  H DATA PUBLICARE: 17.04.2018 09:22

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: CONSILIULJUDETEAN BRĂILA CIF: 4205491

Adresa: Strada, Nr.  Tara:  România

Anunţul publicitar a fost publicat cu succes

SEAP17/04/2018
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crisoare de înaintare. Solicitări de clarificări la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achiziţii.publice@ !
0 lf KMrtal-braite^cEJ ^dltsS ^^m^^\^â^^Mţ^^M^*^!^^^^i^!&Q\^ i^dlit^fe dŞ

i e clarificări vor fi postate pe site-ul instituţiei. Autoritatea contractanta va evalua ofertele si va invita |
i ofertantul declarat câştigător sa publice valoarea propunerii financiare in catalogul electronic SEAP |
| in maxim 2 zile lucratoare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunţ (in funcţie de a |
cestea se va realiza filtrarea informaţiilor din catalogul SEAP, de către autoritatea contractanta). Fin |

ViiaUa^®cbC©^t@U^lta face in SEAP prin intermediul catalogului electronic.|

IPUBLICATHÎ>NR ANUNŢ: ADV1002676   ^S> TIP ANUNŢ: CUMPĂRĂRI DIRECTE

1 DATA CREARE: 17.04.2018 09:07  ^^^ DATA PUBLICARE: 17.04.2018 09:22

1LISTA VERSIUNI ANUNŢ PUBLICITARV



„Prestator" - defineşte conform regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea
autorizării persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene, sau ale
unui stat care aparţine Spaţiului Economic European, in vedera realizării si verificării lucrărilor de
specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin
Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 107/2010;

„Caiet de sarcini" - reprezintă documentul care explică obiectivele, scopul lucrării,
activităţile, sarcinile ce trebuie îndeplinite, obligaţiile Prestatorului şi cele ale Beneficiarului, precum
şi rezultatele concrete pe etape de realizare a lucrării;

„Beneficiar" -reprezintă Consiliul Judeţean Brăila, care achiziţionează serviciul de întocmire
a unei documentaţii cadastrale, în vederea înscrierii bunului în cartea funciară;

„Data plătii" - reprezintă data înscrisă pe ordinul de plată sau pe dispoziţia de plată, cu viza
băncii/trezoreriei Beneficiarului;

„Legea aplicabilă" - legea română;

„Lucrarea" - reprezintă totalitatea activităţilor care trebuie aduse la îndeplinire de către
Prestator pentru realizarea obiectivului contractual;

„Fisa de date a achiziţiei" - reprezintă documentul care asigura Prestatorului toate
informaţiile de care are nevoie pentru realizarea ofertei;

„Oferta" - reprezintă Documentele de calificare, Propunerea tehnica si Propunerea
financiara depuse de Prestator;

„Ofertant" - reprezintă Prestatorul care a fost selectat in urma licitaţiei;

„O.C.P.I." - înseamnă Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

„A.N.C.P.I." - înseamnă Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

„Personalul" - reprezintă orice alte persoane fizice sau juridice din echipa Prestatorului:

„Serviciile" - reprezintă activităţile ce trebuie realizate de către Prestator în condiţiile
prezentului caiet de sarcini, (art. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind achiziţiile publice);
Aspecte comune autorizatului şi administraţiei publice locale: documente pentru plata taxelor, a

Definiţii:

PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE ÎNTOCMIRE A DOCUMENTAŢIILOR CADASTRALE SI
ÎNSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA

A UNOR DRUMURI JUDEŢENE CU O LUNGIME TOTALA DE 170,958 KM

CAIET DE SARCINI

CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA
DIRECŢIA ADMINISTRARE PATRIMONIU
SI EVIDENTA BUGETARA
Nr. 3870/28.02.2018
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2.2. Lungimea totală a traseelor este de 170,958 km si sunt tronsonate astfel:

A2.   Date generale privind obiectivul

2.1. Drumurile judeţene ce fac obiectul achiziţiei au următoarele trasee:

•drumul judeţean DJ 203R - intre localităţile Ulmu (DJ203N) - Ciresu - Batogu - lonesti -
Liscoteanca - Valea Calmatui - DN 21 de la km 0+000 la km 35+530

•drumul judeţean DJ 211B intre localităţile Tataru (DJ 211) - Baraganu - Victoria - Mihai
Bravu de la km. 0+000 - km. 27+550;

•drumul judeţean DJ 212A intre localităţile Brăila si Marasu de la km. 0+000.00 - km. 59+000;
•drumul judeţean DJ 211A intre localităţile Viziru si Cuza Vodă de la km. 14+452 - km

21+630;
•Drumul judeţean DJ 221B intre localităţile Brăila - Baldovinesti _ Vadeni de la km 0+000 la

km 13+700
•Drumul judeţean DJ 255A intre limita de judeţ Galaţi - Cotu Mihalea - Cotu Lung - Romanu

- Scortaru Vechi - Traian - DN 2B;

Obiectivul general al acestui contract de achiziţii publice este realizarea lucrărilor cadastrale
si înscrierea in cartea funciara a terenului aferent tronsoanelor de drumuri judeţene, aflate in
domeniul public al judeţului Brăila si administrarea Consiliului Judeţean Brăila, identificate in tabelul
de la punctul A 2.2. din prezentul caiet de sarcini si a planşelor anexa la acesta.

A1.  Obiectivul general

A.OBIECTUL ACHIZIŢIEI

certificatelor fiscale, cererilor specifice, procesele verbale de vecinătate, declaraţiile pe proprie
răspundere etc, se vor întocmi în comun, acolo unde este cazul;

„Zi" - reprezintă ziua calendaristică.



TOTAL   DJ 211A  7,178 km
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TOTAL  DJ212A     59,00 km

Marasu
Marasu
Frecatei

Marasu

UAT

X
X

X

Extravilan

X

Intravilan

Ieşire       din
Marasu  la km
59+000

Intrare Marasu
Hotar Marasu

Hotar Frecatei

Tronsonul
se termina la:

Intrare        in
Marasu

Hotar Marasu
Hotar Frecatei

Debarcader bac
mal drept de la
km 0+000

Tronsonul
incepe la:

212A
212A
212A

212A

Drum
judeţean

4.
3.
2.

1.

Nr.
crt.

TOTAL DJ211B-27,55 km
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TOTAL DJ 203 R       35,53 km
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A3.   Date generale privind serviciile contractate

Serviciile privind intocmirea documentaţiilor cadastrale se vor efectua in conformitate cu:

•Legea nr. 198/2015 privind aprobarea OG nr 7/2010 pentru modificarea si completarea OG
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

•Legea nr, 7/1996 a cadastrului si publicităţii  imobiliare, republicata cu modificările si
completările ulterioare;

•Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul nr. 534/2001,
cu modificările ulterioare;

TOTAL DJ255A    28,00 km
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TOTAL  DJ221B 13,70 km
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1.Tronsonarea drumului in funcţie de elementele cadastrale obligatorii
•Hotare administrative
•Limite de intravilane
•Intersecţii cu ape curgătoare, cai ferate, drumuri naţionale

Tronsoanele astfel identificate vor constitui imobile distincte care se vor intabula ca atare si se
vor identifica si ca aparţinătoare ale drumului judeţean respectiv (ex. DJ 212, tronson 1, de la km
0+00-la km 1+477, etc);

2.Obţinerea de informatii/date in format digital(coordonate STEREO 1970, planuri parcelare,
planuri cadastrale, limite pentru imobilele vecine intabulate, etc)de la OCPI Brăila, urmata de
recunoaşterea si măsurarea limitelor imobilelor identificate la punctul (1), in conformitate cu
legea drumurilor care defineşte domeniul public al Consiliului Judeţean Brăila, dar tinand
seama si de limitele proprietăţilor private din extravilan si intravilan, asa cum au fost intocmite
planurile parcelare, sau cadastrale, de către Comisiile locale de aplicare a legilor fondului
funciar;

3.Intabularea va avea in vedere intreaga suprafaţa a drumului ce se compune din: ampriza +
zona de siguranţa + zona de protecţie, asa cum este prevăzut in OG nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor si in funcţie de situaţiile concrete din teren;

4.Prestatorul va prezuma ca toate construcţiile si amenajările specifice drumului judeţean se
găsesc amplasate pe terenul aferent drumului;

5.In relaţia cu OCPI Brăila, in activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale de intabulare,
Prestatorul va depune toate diligentele pentru corectarea planurilor parcelare greşit intocmite,
peste  terenul  aferent   drumului  proprietate  publica  (inalienabila,  insesizabila  si
imprescriptibila);

6.In cazul in care se constata suprapuneri care nu pot fi eliminate, in conformitate cu
prevederile legale, Prestatorul va prezenta Beneficiarului planuri cadastrale atât pentru
situaţia de fapt, cat si pentru situaţia in care se elimina aceasta suprapunere;

7.Lucrările cadastrale ale tuturor tronsoanelor unui drum vor fi depuse concomitent la sediul
Beneficiarului, astfel incat sa fie analizate impreuna si avizate de către acesta.

8.In baza documentelor puse la dispoziţie, Beneficiarul va emite acte administrative din care sa
rezulte corelaţia dintre lungime si suprafaţa fiecărui tronson de drum ce urmează a fi
intabulat.

9.Pentru toate intersecţiile cu apele curgătoare, cai ferate si drumuri naţionale se vor întocmi
planuri topografice detaliate pe care se vor marca limitele celor doua tipuri de proprietate
(publica a statului si publica a judeţului), care se vor insusi prin semnătura de administratorii
celor doua proprietăţi;

10.In cuprinsul intravilanelor, lăţimea drumului judeţean va fi pana la limita proprietăţilor private;
11.Un reprezentant din cadrul compartimentului de specialitate al Beneficiarului va urmări modul

in care se desfăşoară lucrările.

12.Documentaţia va fi predată pe suport de hârtie (in patru exemplare) şi pe suport electronic
(Autocad).

Servicii de măsurători in teren a limitelor fizice ale drumului

B.DESCRIEREA SERVICIILOR

Regulamentul privind conţinutul cadru si modul de intocmire a documentaţiilor cadastrale in
vederea înscrierii in cartea funciara;
Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice si juridice
romane, ale unui alt stat membru al UE sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic
European, in vederea realizării si verificării lucrărilor de specialitate in domeniul cadastrului,
al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul României;



încheierea si extrasul informativ de carte funciară şi care atestă intabularea dreptului de
proprietate al CJ Brăila şi dreptul de administrare al Beneficiarului asupra tronsoanelor de
drum judeţean, identificate prin km de inceput si de sfârşit;
Planul de amplasament si delimitare a imobilului, planul de încadrare in zona;
Planuri topografice detaliate pentru toate intersecţiile cu apele curgătoare, caile ferate si
drumurile naţionale, pe care se vor marca limitele celor doua tipuri de proprietăţi (publica a
statului si publica a judeţului)
La finalul lucrării, Prestatorul va anexa o hartă administrativă scara 1:100.000 cu limitele
administrative, limitele de intravilan, ape curgătoare, cai ferate si imobile intabulate conform
tronsonarii.

Prestatorul răspunde de realitatea şi concludenta documentaţiilor predate, conform
legislaţiei.

Serviciul prestat se considera finalizat in momentul transmiterii către Beneficiar a
incheierilor de carte funciara.

In situaţia in care sunt constatate suprapuneri cu alte imobile, aflate in imediata
vecinătate a drumurilor judeţene, iar repozitionarea acestora nu se poate face din lipsa
acordului proprietarilor parcelelor respective, sau inscrierea in cartea funciara nu se poate
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Recepţia serviciilor Prestatorului se va face la sediul Beneficiarului si va avea la baza un
proces verbal care atesta modul in care au fost indeplinite obligaţiile contractuale.

Prestatorul va preda următoarele documente in original:
1)Documentaţiile cadastrale, anterior depunerii acestora, la OCPI Brăila, in vederea intabularii:
2)Documentaţiile cadastrale vor fi insotite de tabele centralizatoare, semnate si stampilate pe

fiecare pagina, cu următoarele informaţii care vor sta la baza emiterii actelor administrative
necesare completării datelor de identificare ale fiecărui drum judeţean:

D. RECEPŢIA SERVICIILOR

Onorariul total (Ot) este constituit pe baza onorariului unitar (Ou) stabilit in urma adjudecării,
raportat la numărul de km al tronsoanelor de drum măsurate in vederea intabularii.

O,= Ou*Nr. Km

Onorariul unitar este ferm si neajustabil.

Plata prestării serviciilor se va face integral la predarea tuturor incheierilor de carte funciara
pentru cele 6 drumuri judeţene.

Documentul justificativ pentru plata serviciilor prestate este procesul-verbal întocmit cu
ocazia predării către Beneficiar a incheierilor de carte funciara.

După recepţia lucrărilor si semnarea de către părţi a documentelor justificative, plata se va
realiza de către Beneficiar, pe bază de factură fiscală, emisă de Prestator, în termen de 30 de zile de
la data primirii acesteia de către Beneficiar.

C. MODALITĂŢI DE PLATĂ.



100,00

20,00
10,00
70,00

Punctaj maxim acordat

P+C+N

N
C
P

Simbol factor evaluare

TOTAL

Număr lucrări similare insotite de proces-
verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor

Capacitatea profesionala
Preţul oferit in lei/fara TVA/km

Factori evaluare

3.
2.
1.

Nr.
crt.

G. CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Criteriul de atribuire a contractului este „cel mai bun raport calitate-pret"

Ofertantul trebuie să indeplineaca următoarele cerinţe:

1.Ofertantul sa fie Firma autorizata Clasa I care executa lucrări de cadastru.
•Pentru persoane juridice romane: se va prezenta certificat de autorizare emis de

ONCGC/ANCPI (copie);
•Pentru persoane juridice străine: se vor prezenta documente care dovedesc o forma

de atestare echivalenta (traducere legalizata).
2.Cerinţe minime privind personalul:

Ofertantul trebuie sa dispună de următorul personal
•Minim 1 Responsabil lucrare - specialist autorizat ANCPI categoria D, cu experienţa

in domeniu de minim 3 ani. Se va prezenta copie a autorizaţiei.
•Minim 1 Persoana de execuţie - inginer/subinginer autorizat ANCPI categoria A, B

sau C, tehnician măsurători geodezice si topografice, cu experienţa in domeniu de
minim 3 ani. Se va prezenta copie a autorizaţiei.

Pentru persoanele nominalizate se va prezenta CV. semnat de titular din care sa rezulte
experienţa in executarea unor lucrări similare - cadastru drumuri judeţene.

3.Cerinţe minime privind echipamente si software:
•Ofertantul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere din care sa reiasă ca

dispune de toate echipamentele si soft-urile necesare realizării serviciului solicitat.
4.Experienţa similara, cerinţa minima obligatorie:

Ofertantul va prezenta cel puţin 1 contract de servicii similare - cadastru drumuri, insotit de
proces-verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor, in copie.

F. DURATA DE REALIZARE

Serviciile solicitate vor fi realizate, conform termenelor maxime de mai jos:
-întocmirea lucrărilor cadastrale: 180 de zile de la data semnării contractului.
-Predarea tuturor incheierilor de carte funciara si a celorlalte planuri solicitate se va face in

termen de 240 de zile de la data semnării contractului.
-Termenele de execuţie sunt exprimate in zile calendaristice si curg de la data semnării

contractului
Vor fi respectate toate specificaţiile din prezentul caiet de sarcini.

E. CERINŢE MINIME SI OBLIGATORII DE CALIFICARE PE CARE OFERTANTUL

TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ

incheierilor de carte funciara cupentru porţiunile de drum fara suprapuneri cat si a
respingere pentru restul tronsonului de drum.

face din alte cauze independente de voinţa Prestatorului, serviciul executat de acesta se va
considera finalizat in momentul transmiterii Beneficiarului atât a incheierilor de carte funciara



DIRECTOR EXECUTIV,

DRAGlUvAN

I.GARANŢII

Executantul va constitui in termen de 5 zile lucratoare, de la semnarea contractului, garanţia
de buna execuţie, in cuantum de 10% din valoarea fara TVA, a contractului de servicii, prin virament
bancar, in contul de Trezorerie nr. RO37TREZ1515006XXX000215.

Garanţia va fi restituita in termen de 10 zile de la semnarea procesului-verbal întocmit
cu ocazia predării către Beneficiar a încheierilor de carte funciara.

Anexa nr. 1 (6 pagini) face parte integranta din prezentul Caiet de sarcini

H. REGULI OBLIGATORII REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ Şl DE PROTECŢIA
MUNCII

La executarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, vor fi respectate
prevederile Legii securităţii si sănătăţii în munca nr. 319/2006, si ale tuturor actelor normative
subsecvente (norme specifice de protecţie a muncii).

1.Punctajul pentru termenul pret/km se va calcula astfel:

-Pentru preţul cel mai mic/km Pminse acorda 70 puncte
Pentru preţul imediat mai mare/km Px se acorda P=70 x Pmin/PXi  puncte.

2.Punctajul pentru capacitatea profesionala;
-Pentru o echipa formata din specialişti cu o vechime de minim 3 ani, Cmax  5 persoane de

execuţie, se acorda 10 puncte;
-Pentru o echipa mai mica decât Cmax (formata din 5 persoane de execuţie cu o vechime de

minim 3 ani), se acorda : C = 10 x Cx/ Cmax,  puncte;
-Pentru o echipa formata dintr-o singura persoana de execuţie se acorda 0 puncte.

3.Punctajul pentru număr de lucrări similare insotite de proces-verbal de recepţie la finalizarea
lucrărilor:

Pentru un număr de lucrări similare insotite de proces-verbal de recepţie la finalizarea
lucrărilor Nmax > 10 se acorda 20 puncte;
-Pentru un număr de lucrări similare mai mic decât 10, Nx se acorda: N = 20 x Nx/Nmax.
-Pentru 1 contract se acorda 0 puncte.

Punctajele pentru fiecare factor, precum si cel final se calculează la sutimi de punct (doua
zecimale).















(semnătura autorizată)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de publicitate nr.din, privind

achiziţia directă ce are ca obiect(denumirea

achiziţiei publice),

noi         (denumirea/numele   operatorului

economic),adresa,

telefon/fax/e-mail  

vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original

oferta.

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

Data completăriiCu stimă,

Operator economic,

OPERATORUL ECONOMICînregistrat la sediul autorităţii contractante
nr.dataora

(denumire /sediu)

FORMULAR nr. 1



(semnătura autorizată)

Data completării

Operator economic,

Subsemnatul,reprezentant împuternicit al(denumirea

operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una din
situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

DECLARAŢIE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164,165 si 167

din Legea nr. 98/2016

(denumirea/numele)

FORMULAR nr. 2
OPERATOR ECONOMIC



(nume, prenume şi semnătură),
L.S.

în  calitate de    legal autorizat  să semnez oferta pentru  şi în numele
(denumirea/numele operatorului economic)

Data

FORMULAR nr. 3

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

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 prestăm  (denumirea serviciului)
pentru suma delei fara TVA (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă
după recepţia serviciilor.

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din
documentaţia de atribuire, în termenul solicitat de autoritatea contractantă, (se va indica anexa la
formular)

3.Ne  angajăm  să   menţinem  această   ofertă   valabilă   pentru   o   durată   de
zile (durata în litere şi cifre)

respectiv până la data de{ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5.Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,

marcat în mod clar „altemativăTaltă ofertă".
|X| nu depunem ofertă alternativă.

6.Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

7.înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.


