Formular nr.1

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul/a ............ reprezentant legal/imputernicit al (denumire si adresa
ofertant),declar pe propria raspundere sub sanctiunea
excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu
în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare,
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie,
fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul/a 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 dispunem.

Data completării :
Operator,
(denumire
reprezentant/imputernicit)

operator

economic

prin

Formular nr.2

DECLARAŢIE*
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
Subsemnatul/a reprezentant/imputernicit al (denumirea si adresa ofertantului)
cunoscând prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare şi persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante cu
privire la organizarea, derularea şi finalizarea achiziţiei de „Servicii de audit financiar’’ Cod CPV 79212100-4 - Servicii de audit financiar, aferente implementării Proiectului
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni! Axa prioritară 1
„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în învăţământul
superior”, cu titlul
„O noua dimensiune a calităţii în învăţământul superior economicPOSDRU/156/1.2/G/137309”
declar pe proprie răspundere că nu am drept membri în cadrul consiliului de
administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane
care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane ce deţin
funcţii de decizie în cadrul Universităţii Spiru Haret, Facultatea de Management
Financiar –Contabil Craiova.
2. Subsemnatul/a
declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii
de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice
informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a...... autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Universităţii
Spiru Haret - Facultatea de Management Financiar - Contabil Craiova cu privire la
aspectele evidenţiate în prezenta declaraţie.
Data completării:
Operator,
(denumire operator economic prin reprezentant/imputernicit)

Formular nr.4
Înregistrat la sediul autorităţii contractante
Nr.

/2014

Ora de depunere:
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către,
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR-CONTABIL ,str. Brazda lui Novac, nr.4, Craiova, Dolj
Ca urmare a Cererii de ofertă adresata privind achiziţia directă de servicii de audit
financiar pentru proiectul "O noua dimensiune a calităţii în învăţământul superior
economic -POSDRU/156/1.2/G/137309” având ca obiect servicii de auditare financiara
Cod CPV 79212100-4
noi vă transmitem alăturat următoarele:
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil conţinând oferta, în original .
2. Informaţii în legătură cu procedura/achiziţia de atribuire a contractului mai sus
menţionat:
2.1. numele şi prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze
documentele pentru prezenta achiziţie:
2.2. adresa pentru corespondenţă valabilă pentru comunicare la prezenta
procedură:
2.3. telefon valabil pentru comunicare la prezenta procedură:
2.4. fax valabil pentru comunicare la prezenta procedură:
2.5. e-mail valabil pentru comunicare la prezenta procedură:
Data completării
Operator economic/ofertant,

Operator,
(denumire
operator
reprezentant/imputernicit)

economic

prin

Formularul nr.3

FORMULAR DE OFERTA
Către :(adresa completa a Beneficiarului)
 Examinând documentaţia de atribuire servicii auditare financiarea proiect
(denumire si ID proiect) subsemnatul(a)................ reprezentant / imputernicit al
ofertantului (denumire ofertant)
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai
sus mentionată, să prestăm servicii de auditare financiara pentru suma de lei
platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de..........
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de minim 60 zile
respectiv până la data de ...........şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4, Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
5. 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.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
ofertă primită.
Data
numele in clar reprezentant legal autorizat /imputernicit să semneze oferta pentru şi în
numele (denumire ofertant)

