














































 

FORMULAR 1 

Declaraţie pe propria răspundere cu privire la conflictul de interese definit 
de art.59 si 60 din LEGEA Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

Nota: Acest formular se completeaza de ofertant / asociat /subcontractant. 
Denumire operator economic  

Catre SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA 

Subsemnatul ........................................., (numele reprezentantului legal), reprezentant al operatorului economic 
.............................................................................. (denumirea operatorului economc), participant in calitatea de 
....................................................  (ofertant / asociat / subcontratant) la procedura pentru atribuirea acordului cadru, având 
ca obiect achizitia de ARTICOLE SANITARE PROTECTIE  COVID-19 organizată de SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA BRAILA declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în 
niciuna dintre situatiile prevăzute la art. 60 din LEGEA Nr. 98 /2016 privind achiziţiile publice care ar putea duce la apariţia 
unui conflict de interese în sensul art. 59 din actul normativ mai sus mentionat, cu persoane cu funcţii de decizie-
conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor  decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura 
de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor 
achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire, respectiv: 
 
Manager – DR.RASNOVEANU MIHAELA DELIA;  
Director medical – DR.NEACSU ALINA;  
Director financiar- contabil –EC. VRINCEANU CRISTINA;  
Director Ingrijiri Medicale –AS.PR. DOBRE DORINA 
Sef Serviciu Achizitii Publice- EC.PETREA LENUTA 
Asistent coordonator corp A - APOSTOL CORNELIA 
Asistent coordonator corp A  - PATARLAGEANU VALENTIN 
Asiatent sectie boli infectioase - SISU SIMONA 
Asistent – ZAINEA MILICA 
Asistent  - STOIAN VALENTINA  
Serviciu Achizitii Publice- EC.ANDREI STELUTA 
Serviciu Achizitii Publice  - DRAGU STANICA  
Birou Juridic- CONS.JUR. GEGEA CONSTANTA  
Birou Juridic – GHEORGHE LUMINITA  

2. Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaratiilor, situatiilor şi documentelor care însotesc 
oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienta, competenţa şi resursele de care 
dispunem. 
3. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor 
legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar  

Semnatura autorizata si stampila  

Data completarii  

 

 



 

 FORMULAR 2 

OFERTA TEHNICA  

Denumire operator economic   

Catre SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA 

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul ........................................., (numele reprezentantului legal), 
reprezentant a ofertantului .............................................................................. (denumirea ofertantului), participant la 
procedura pentru atribuirea acordului cadru, având ca obiect achizitia de ARTICOLE SANITARE PROTECTIE  
COVID-19 , organizată de SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA, ne oferim ca, in conformitate cu 
prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire, sa furnizăm produsele in conformitate cu solicitarile din 
Caietul de sarcini, astfel: 

LOT 
1 Produs Producator 

 
MOSTRA 

1.1 MANUSI EXAMINARE LATEX 
MARIMEA S    

DA  

1.2 
MANUSI EXAMINARE LATEX 

MARIMEA M   
DA  

1.3 
MANUSI EXAMINARE LATEX 

MARIMEA L   
 

Lot 
2 

 
 

 

2.1 
 

 
 

2.2 
 

 
 

2.3 
 

 
 

Lot
3 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

  
 

 

1.  

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa 
furnizam produsele in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, in maxim 2 
zile lucratoare  de la transmiterea comenzii. 

 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila (minim 90 zile de la data 
limita de depunere a ofertei) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi 

 



acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Alaturi de oferta de baza nu depunem oferta alternativa.  

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, 
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra 
este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

 

Ofertant - numele reprezentantului 
legal, în clar 

  

Semnatura autorizata si stampila   

Data completarii   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULAR 3 

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA 

Denumire operator economic  

Catre SPITALUL JUDETEAN DE BRAILA 

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul ........................................., (numele reprezentantului legal), 
reprezentant a ofertantului .............................................................................. (denumirea ofertantului), participant la 
procedura pentru atribuirea acordului cadru, având ca obiect achizitia de ARTICOLE SANITARE PROTECTIE  COVID-
19,  organizată de SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si 
cerintele cuprinse in documentatia de atribuire, sa furnizăm produsele la preturile din tabelul de mai jos, pentru care se 
depune oferta. 

Ex: LOT 

LOT 
Pozitie 

lot 
PRODUS UM 

AC-Cant est 
max 

PU Lei 
fara TVA Pretul total pozitie lei fara TVA 

1 1.1  PER 450.000 PU1.1 PU1.1=PU1.1  X AC-450.000 

 1.2  PER 1.200.000 PU1.2 PU1.2=PU1.2  X AC-1.200.000 

 1.3  PER 1.200.000   

TOTAL LOT 1 Acest pret va fi ofertat 
PU1.1+PU1.2+PU1.3 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in conformitate cu 
cerintele caietului de sarcini, in termen de maxim 2 zile lucratoare  de la transmiterea comenzii. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila (minim 90 zile de la data limita de depunere a ofertei) si ea va 
ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Alaturi de oferta de baza nu depunem oferta alternativa. 

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa 
de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar  

Semnatura autorizata si stampila  

Data completarii  
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