
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Instrucţiunile pentru ofertant sunt parte componentă a documentaţiei de licitaţie. 

2. Ofertantul suportă toate cheltuielile aferente pregătirii şi depunerii ofertei sale de 

licitaţie. 

3. S.C. LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L. (în continuare - Beneficiar) nu 

răspunde şi nu suportă obligaţiile de cheltuieli menţionate la pct. 2 indiferent de caracterul 

(forma) de desfăşurare a licitaţiei şi rezultatele acesteia. 

4. Beneficiarul pune la dispoziţia ofertantului prezentele Instrucţiuni şi altă 

documentaţie de licitaţie necesară acestuia pentru pregătirea ofertei de licitaţie în conformitate 

cu cerinţele şi condiţiile Beneficiarului expuse în documentaţia de licitaţie.. 

5. Beneficiarul porneşte de la faptul că Ofertantul este obligat să studieze toate 

condiţiile şi cerinţele prezentate în documentaţia de licitaţie. Oferta de licitaţie a Ofertantului 

trebuie să corespundă în totalitate cerinţelor de mai sus. Oferta de licitaţie a Ofertantului care nu 

corespunde cerinţelor documentaţiei de licitaţie nu este admisă pentru licitaţie 

6. Organizatorul licitaţiei este obligat ca în termen de 3 zile să răspundă la orice 

solicitare a Ofertantului care a fost primită cu 10 zile  înainte de termenul final de depunere a 

ofertei. Totodată, copia răspunsului care are caracter general pentru Ofertanţi se trimite tuturor 

Ofertanţilor. 

7. Beneficiarul, în orice moment, până la termenul final de prezentare a ofertelor de 

licitaţie poate introduce modificări şi amendamente în documentaţia de licitaţie şi ca urmare 

prelungeşte termenul de desfăşurare a licitaţiei. 

8. Beneficiarul, Organizatorul licitaţiei, Ofertantul pot să facă comunicarea respectivă 

prin fax şi alte mijloace de comunicaţie cu conformarea ulterioară în scris  la termenele 

menţionate în documentaţia de licitaţie.  

9. Beneficiarul întrerupe relaţiile fără nici un fel de consecinţe pentru sine cu Ofertanţii, 

câştigătorul licitaţiei dacă pe parcursul valabilităţii ofertelor de licitaţie se va stabili că subiecţii 

respectivi:  

 sunt în incapacitate de plată, se află în procesul de lichidare sau sunt declaraţi 

falimentari, de asemenea, s-a instituit sechestru pe bunurile acestora. 

 direct, indirect oferă, dă sau este de acord să dea comision sub orice formă (materială 

sau nematerială), în scopul influenţării desfăşurării licitaţiei, luării hotărârii sau pentru orice altă 

acţiune care are legătură cu licitaţia. 

10. Oferta de licitaţie nu se returnează Ofertantului după ce a fost analizată. Ofertantul 

îşi asumă obligaţia să păstreze confidenţialitatea datelor din documentaţia de licitaţie a 

Beneficiarului. 

11. Organizatorul licitaţiei se obligă să respecte confidenţialitatea informaţiilor expuse 

în oferta de licitaţie a Ofertantului. Se consideră confidenţială şi corespondenţa care se poartă în 

legătură cu licitaţia. 

12. Limba în care se desfăşoară licitaţia, precum şi pentru corespondenţă este limba 

română si/sau engleză. 

 

13. Beneficiarul are dreptul: 

 să nu analizeze oricare din ofertele de licitaţie primite dacă nu corespund cerinţelor 

documentaţiei de licitaţie; 

 să anuleze licitaţia în orice etapă, inclusiv după selectarea câştigătorului. 

14. Lista documentelor obligatorii ale ofertei de licitaţie: 

 Pentru a confirma dorinţa sa de a participa la licitaţie şi posibilităţile de a îndeplini 

cerinţele Beneficiarului privind obiectul licitaţiei, Ofertantul trebuie să prezinte certificatul 

privind potenţialul său tehnic, calificarea necesară, situaţia financiară şi economică. Din 

categoria acestor certificate fac parte: 

14.1. Cererea de participare la licitaţia conform formularului din Anexa № 1.  

14.2.  Pagina de titlu a ofertei de licitaţie conform formularului din Anexa № 2. 

14.3. Copiile autentificate notarial ale documentelor de constituire şi certificatului de 

înregistrare  



14.4. Copiile autentificate notarial: licenţelor pentru dreptul de a executa categoriile de 

activitate care corespund obiectului licitaţiei (în cazul în care în conformitate cu legislaţia în 

vigoare categoria respectivă de activitate. necesită licenţă); certificatelor necesare pentru 

mărfuri; aprobărilor de la organele de stat de supraveghere (dacă este necesar).  

14.5. Copia rapoartelor contabile (bilanţului), rapoartelor de audit din anul precedent şi 

perioada de raportare expirată semnate de director, contabil şef şi ştampilate.  

14.6. Dovada că nu are de plată taxe şi impozite eliberată de organele fiscale. 

14.7. Calculul preţului obiectului licitaţiei cu menţionarea formulei de calcul şi 

defalcarea pe categoriile de bază de lucrări, precum şi a bazei de calcul folosite. 

14.8. Datele despre posibilităţile financiare şi sursele de finanţare conform formularelor 

menţionate: 

 

Date despre situaţia 

financiară (mii lei) 

Pentru ultimii 3 ani Prognoza pentru 

următorii 2 ani 

1 2 3 4 5 

1. Valuta bilanţului      

2. Active circulante      

3. Pasive, total      

4. Pasive curente      

5. Profit înainte de plata 

impozitului 
     

6. Profitul după plata 

impozitului 
     

 

Notă: Ofertantul trebuie să prezinte datele despre situaţia financiară completând formularul 

indicat în care se prezintă date însumate despre active şi pasive exprimate în mii lei (la sfârşitul 

anului respectiv) pentru ultimii 3 ani. Pe baza obligaţiilor existente se face prognoza evaluării 

activelor şi pasivelor exprimată în mii lei pentru anul următor. 

 

Sursa de finanţare Volumul (mii lei) 

1.  

2.  

Etc.  

 

Notă: se vor menţiona sursele de finanţare presupuse care să asigure necesarul rulajului plăţilor 

aferente proiectului fără luarea în calcul a obligaţiilor curente. 

14.9. Dovada semnată de directorul întreprinderii, contabilul şef, directorul băncii 

ofertantului privind posibilitatea de a obţine credite bancare (dacă este necesar), de asemenea, 

referinţele din partea băncii privind colaborarea cu Ofertantul.  

14.10. Dovada că Ofertantul dispune de mijloace circulante şi de posibilităţi de ale 

completa la data depunerii ofertei de licitaţie. 

14.11. Dovada dacă are datorii şi creanţe, valoarea şi caracterul acestora la data 

depunerii ofertei de licitaţie. 

 

 

 

 

 



14.12. Volumul total al lucrărilor din ultimii 3 ani conform formularului menţionat: 

 

Anul Venitul anual (mii lei) 
Echivalentul în USD pentru antreprenorii 

străini 

1.    

2.    

3.   

 

Notă: Ofertantul, completând formularul respectiv, prezintă date despre rulajul anual conform 

facturilor emise de contractanţi pentru fiecare an pentru lucrările finalizate şi nefinalizate (în lei) 

de la sfârşitul perioadei supuse analizei. 

 

14.13. Informaţiile detaliate despre contractele similare privind caracterul şi 

complexitatea acestora încheiate în ultimele 12 luni conform formularului menţionat: 

 

1. 

Numărul contractului 

Denumirea Contractului 

Ţara 

2. Denumirea Beneficiarului 

3. Adresa Beneficiarului 

4. Caracterul lucrării şi condiţiile speciale din contract 

5. 

Rolul în derularea Contractului (se va indica unul din cele 2 puncte) 

- Antreprenor unic 

- Subantreprenor 

6. 
Valoarea totală a Contractului (în valuta concretă la data finalizării; pentru Contractele 

curente – la data atribuirii) 

7. Echivalentul în lei şi USD 

8. Data încheierii contractului 

9. Data finalizării Contractului 

10. Termenul de îndeplinire a Contractului (ani, luni) 

11.  Cerinţe speciale 

 

Notă: Pentru fiecare Contract se completează un formular separat. Pe lângă aceasta, Ofertantul 

prezintă lista tuturor contractelor din ultimii 3 ani similare din punct de vedere al caracterului şi 

gradului de complexitate al Contractului pentru încheierea căruia solicită participarea la licitaţie. 

Pentru contractele curente valoarea contractului se stabileşte la data încheierii, iar pentru 

Contractele realizate – la data finalizării acestora. 

 

14.14. Memoriu justificativ cu următoarele date: 

а) planul de realizare a proiectului cu descrierea programului care se propune, a schemei 

de organizare, tehnologiei şi planului calendaristic (graficului) de executare a lucrărilor 

(serviciilor, livrării)); 

         b) componenţa, cantitatea (pentru utilajele de bază) utilajelor, maşinilor şi mecanismelor  

care se folosesc: conform cerinţelor Beneficiarului cu completarea pentru fiecare unitate de 

utilaj, maşină şi mecanism a formularului menţionat: 

 

 

 

 

 



Unitatea de utilaj (denumire) 

Datele despre utilaje 1. Denumirea producătorului 2. Modelul şi capacitatea 

nominală 

3. Randament 4. Anul de fabricaţie 

Starea actuală 5. Locaţia 

6. Obligaţii curente 

Sursa 7. Se va menţiona sursa utilajelor: 

- proprii; 

- luate cu chirie; 

- închiriate; 

- utilaje care vor fi fabricate în mod special 

 

Pentru utilajele care nu sunt proprietate proprie a Ofertantului, se prezintă suplimentar 

următoarele date: 

 

Proprietar 8. Denumirea proprietarului 

 Adresa proprietarului 

 Telefon Numele şi funcţia persoanei împuternicite 

 Fax E-mail: 

Convenţie Date pe scurt despre închiriere, convenţii de fabricare 

 

Ofertantul are dreptul să folosească alte tipuri de utilaje, maşini şi mecanisme cu 

caracteristici îmbunătăţite. Utilajele enumerate trebuie să  aibă garanţia accesului la acestea 

(chirie, închiriere, convenţie de cumpărare, capacităţi existente de fabricare, etc.). 

b) componenţa şi cantitatea resurselor materiale folosite; 

c) numărul total al salariaţilor planificat de Ofertant pentru a îndeplini obligaţiile 

conform obiectului licitaţiei cu menţionarea calificării şefilor şi specialiştilor 

d) baze proprii (închiriate) de producţie existente cu indicarea capacităţilor, structurii şi 

locaţiei acestora; 

e) posibilităţi existente de angajare a organizaţiilor subantreprenore specializate, 

organizaţiilor de transport, furnizorilor cu descrierea posibilităţilor acestora financiare şi tehnice 

similar cerinţelor faţă de descrierea posibilităţilor tehnice şi economice ale Ofertantului (în cazul 

necesităţii de angajare); 

f) regimul timpului de lucru; 

g) asigurarea pentru muncitori a locuinţelor şi obiectelor de infrastructură; 

h) propuneri privind formele şi metodele de efectuare a plăţilor, privind sistemul şi condiţiile 

de finanţare; 

i) reguli de protecţia muncii şi mediului; 

j) reguli de prevenire a accidentelor; 

k) reguli referitoare la formele şi metodele de controlul calităţii; 

l)  informaţii despre participarea la procese de judecată (reputaţia) conform formularului 

menţionat:  

 

Anul Hotărâre judecătorească în 

FAVOAREA sau 

ÎMPOTRIVA Ofertantului 

Denumirea Părţii din proces, 

baza şi obiectul litigiului 

Suma contestată 

(valoarea curentă, mii 

lei) 

    

Notă: Ofertantul prezintă date despre implicarea sa în procese judiciare în ultimii 3 ani care au 

legătură cu îndeplinirea obligaţiilor contractuale. 



15. Formularele menţionate în documentaţia de licitaţie (în afară de cele specificate în 

prezentele Instrucţiuni) ale: cererilor, mandatelor, tabelelor, schemelor, planşelor, altor 

documente şi sistemul de completare a acestora reprezintă o condiţie obligatorie pentru a accepta 

oferta de licitaţie pentru analiză. 

 

Special în atenţia Ofertantului  

 

16. În cazul anunţării licitaţiei cu şedinţă, Ofertantul este obligat ca personal sau prin 

reprezentantul său împuternicit prin procură să participe la procedura de desfăşurare a şedinţelor. 

Totodată, Ofertantul, sau reprezentantul său împuternicit trebuie să aibă asupra sa Foaia de titlu a 

ofertei de licitaţie întocmită conform cerinţelor prezentelor Instrucţiuni, însă fără completarea 

rândului 2 – Preţul ofertei noastre. Conform rezultatelor şedinţelor, Ofertantul sau reprezentantul 

său împuternicit va completa de mână rândul 2 – Preţul ofertei noastre  şi predă Foaia de titlu a 

ofertei de licitaţie persoanei care desfăşoară şedinţa. 

17. Cerinţe privind întocmirea ofertei de licitaţie şi depunerea acesteia. 

17.1. Oferta de licitaţie trebuie pregătită şi prezentată Organizatorului licitaţiei în 

conformitate cu cerinţele prezentei Instrucţiuni. În cazul depistării în oferta de licitaţie a 

greşelilor aritmetice, sau a neajunsurilor care nu modifică esenţa ofertei, Organizatorul licitaţiei 

în termen de 24 ore anunţă despre aceasta pe Ofertant şi stabileşte termenul de aducere a 

documentaţiei în conformitate cu cerinţele stabilite. Refuzul sau de a îndeplini cerinţele la 

termen duc la excluderea ofertei de la analiză. Organizatorul licitaţiei nu acceptă pentru analiză 

ofertele de licitaţie care nu corespund cerinţelor documentaţiei de licitaţie, iar corectarea 

greşelilor duce la modificare substanţială a ofertei Ofertantului. 

17.2. Oferta de licitaţie trebuie să fie semnată de directorul Organizaţiei Ofertantului 

sau de persoana împuternicită de acesta pe baza procurii. Toate paginile documentaţiei de 

licitaţie trebuie parafate de persoana care a semnat-o. 

 

Special în atenţia Ofertantului 

 

17.3. Oferta de licitaţie se primeşte în 3 plicuri sigilate: unul exterior  şi 2 în interior. În 

plicul din exterior trebuie să se afle 2 plicuri  şi cererea de participare la licitaţie. În plicurile din 

interior trebuie să se afle:: 

 într-un plic – partea tehnică a ofertei de licitaţie; 

 în celălalt plic – partea comercială a ofertei de licitaţie şi Pagina de titlu a ofertei de 

licitaţie.  

 Toate cele 3 plicuri trebuie să corespundă cerinţelor de expediere prin poştă. 

  

17.3.1. Pe plicul din exterior se va menţiona suplimentar „OFERTĂ DE LICITAŢIE” 

(cu menţionarea obiectului licitaţiei conform Invitaţiei de participare la licitaţie) si se va face 

obligatoriu, urmatoarea precizare:“A NU SE DESCHIDE INAINTE DE: data……… si 

ora……….. (se vor mentiona ziua si ora desfasurarii licitatiei – Etapa 1, anuntate in Invitatia de 

participare). 

Plicul va fi transmis in atentia: Serviciul Achizitii; Persoana de contact: CRISTINA 

GORTOESCU; 

17.3.2. Pe plicurile din interior se notează suplimentar: 

 pe un plic – „PARTEA TEHNICĂ A OFERTEI DE LICITAŢIE” (cu menţionarea 

obiectului licitaţiei conform Invitaţiei de participare la licitaţie); 

 pe celălalt plic – „PARTEA COMERCIALĂ A OFERTEI DE LICITAŢIE (cu 

menţionarea obiectului licitaţiei conform Invitaţiei de participare la licitaţie).  

17.3.3. Pe ambele plicuri din interior trebuie menţionate: numerele de telefon, fax, e-

mail ale Ofertantului. Plicurile din interior trebuie sigilate cu ştampila Ofertantului.  

 Documentele din plicuri care nu respectă cerinţele de la prezentul punct nu vor fi 

preluate pentru analiză! 

 



17.4. Ofertantul prezinta oferta de baza. 

17.5. Numărul necesar de exemplare al ofertei de licitaţie se precizeaza de Beneficiar în 

Invitaţia de participare la licitaţie. 

17.6. Oferta de licitaţie a Ofertantului se aduce de reprezentantul împuternicit al 

acestuia la Organizatorul licitaţiei: Persoana care a adus oferta de licitaţie primeşte o dovadă care 

confirmă că oferta de licitaţie a fost primită şi înregistrată (Anexa №3). 

Oferta de licitaţie poate fi trimisă de Ofertant şi prin poştă cu scrisoare recomandată cu 

conformare de primire.  

17.7. Oferta de licitaţie primită trebuie imediat înregistrată. 

17.8. Organizatorul licitaţiei stabileşte pentru Ofertant un singur termen de valabilitate 

a ofertei de licitaţie – cel puţin 90 de zile calendaristice de la data desfăşurării licitaţiei. Ofertele 

de licitaţie care au un termen mai mic nu se admit la licitaţie. 

17.9. Ofertantul poate modifica sau anula oferta de licitaţie după depunere acesteia cu 

condiţia ca Organizatorul licitaţiei să primească notificarea respectivă despre modificarea sau 

anularea ofertei până la termenul final de prezentare a ofertelor. Notificarea se trimite în 

scrisoare conform prevederilor de la pct. 17.2., 17.3 din Instrucţiuni. 

17.10. Nu se pot face nici un fel de modificări a ofertei de licitaţie după expirarea 

termenului de depunere. 

17.11. Termenul final de depunere a ofertelor este termenul menţionat în Invitaţie de 

participare la licitaţie. Ofertele care se primesc după expirarea termenului stabilit se returnează 

ofertanţilor fără să fie deschise. 

17.12. Organizatorul licitaţiei are dreptul să se adreseze Ofertantului, iar Ofertantul să 

primească comunicarea de prelungire a termenelor de valabilitate a ofertelor de licitaţie. 

17.13. Câştigătorul licitaţiei are dreptul să încheie contract cu Beneficiarul în condiţiile 

ofertei sale de licitaţie şi ale documentaţiei de licitaţie a Beneficiarului. În cazul în care pe 

parcursul derulării contractului se stabileşte ca, din anumite motive, în oferta de licitaţie a 

Câştigătorului sunt neconformităţi cu cerinţele documentaţiei de licitaţie a Beneficiarului, 

condiţiile determinante (prioritare)  de îndeplinire a contractului sunt cele din documentaţia de 

licitaţie a Beneficiarului. 

17.14. Nicio condiţie a proiectului contractului nu poate fi modificată de Ofertant. În 

cazul în care Ofertantul a modificat condiţiile contractului, Organizatorul licitaţiei este 

îndreptăţit să nu analizeze oferta de licitaţie din cauza neconformităţii cu cerinţele documentaţiei 

de licitaţie. 

17.15. După primirea notificării prin care i se comunică că este câştigătorul licitaţie, 

Ofertantul este obligat ca în termen de 10 zile calendaristice să semneze proiectul contractului 

primit împreună cu notificarea (numărul necesar de exemplare) şi să-l returneze Beneficiarului. 

Notă: în cazul în care conform documentaţiei de licitaţie câştigătorul licitaţiei trebuie să prezinte 

garantarea financiară a îndeplinirii obligaţiilor contractuale sub formă de garanţie bancară 

necondiţionată, garanţia bancară respectivă se trimite Beneficiarului împreună cu proiectul 

contractului semnat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa Nr.8 

la Instructiunile «Despre procedura de efectuare a achizitiilor» 

 

 

Catre: 

 

 

(functia) 

 

 

 

(NUME, PRENUME) 

 

CERERE 

pentru participare la licitatie 

 

Achizitia de  IBC container de 1000L pentru produse petroliere/uleiuri finite  
(Denumirea obiectului si obiectivului licitatiei, numarul licitatiei in conformitate cu Invitatia) 

 

Stimate  ! 

  
(Denumirea complete a  participantului) 

isi exprima interesul in a participa la licitatia pentru obiectul si obiectivul licitatiei mai sus 

mentionate. Va rugam sa transmiteti persoanei noastre imputernicite, sa trimiteti prin posta  (de 

subliniat ce e necesar) documentatia de licitatie pentru pregatirea ofertei pentru licitatie, 

   
(functia, denumire ofertant) (Semnatura nume, 
prenume) 

 

Data Stampila 

 
 
Nota: 

1. Cererea se completeaza de catre Ofertant in doua exemplare. Primul exemplar se va trimite 

pentru inregistrarea participarii sale la licitatie si primirea documentatiei de licitatie. Cel de-al 

doilea exemplar se trimite impreuna cu oferta pentru licitatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa Nr.9 

                la Instructiunile «Despre procedura de efectuare a achizitiilor» 

Catre: 

 

(functia) 

 

(NUME, PRENUME) 

 

 

«____»____________20   . 

 

PAGINA DE TITLU PENTRU OFERTA DE LICITATIE 

pentru participarea la licitatie 

Achizitia de  IBC container de 1000L pentru produse petroliere/uleiuri finite 

  
(Denumirea obiectului si obiectivului licitatiei in conformitate cu Invitatia) 

 

1. Studiind conditiile si procedura de desfasurare a licitatiei, «Instructiunile ofertantului», 

alta documentatie de licitatie oferita noua pentru participarea la licitatie  

  
(Denumire obiect si obiectiv licitatie) 

 
(Denumire  societate participant licitatie) 

 reprezentata prin 

 
(functia conducatorului, nume prenume) 

va comunica acordul de a participa la licitatie in conditiile, stabilite prin documentele mentionate 

mai sus si, in cazul in care vom fi numiti castigatori ai licitatiei, de a semna contractul pentru 

realizarea lucrarilor (serviciilor, livrarii) pentru obiectul licitatiei in conformitate cu cerintele 

documentatiei de licitatie ce ne sunt cunoscute si in conditiile pe care le-am mentionat in 

prezenta oferta.   

2. Pretul ofertei noastre pentru licitatie constituie (suma in cifre si in litere) EUR. Conditii 

de plata:     

 
(in conformitate cu documentatia de licitatie, altele – de indicat care) 

Pretul este indicat in conditiile documentatiei de licitatie a Beneficiarului. 

3. Termenele lucrarilor (serviciilor, livrarii), propuse de noi:  

Data inceperii lucrarilor (serviciilor, livrarii) _____________         

Data finisarii lucrarilor (serviciilor, livrarii) _____________     

4.

 

 
(ofertele Participantului in alte conditii, determinate in documentatia de licitatie) 

5. Daca ofertele noastre, mentionate mai sus, vor fi acceptate, ne asumam responsabilitatea 

sa indeplinim lucrarile (serviciile, sa asiguram livrarea) pentru obiectul licitatiei in conditiile, 

mentionate in documentatia de licitatie si suntem de acord sa incheiem contractul pentru 

indeplinirea lucrarilor (serviciilor, livrarii) pentru obiectul licitatiei, la discretia Dvs. si in 

termenele stabilite de Dvs. 

6. In cazul in care vom fi considerati castigatori ai licitatiei suntem gata sa Va 

oferim asigurare financiara pentru indeplinirea obligatiilor contractuale sub forma de garantie 

bancara neconditionata 

 
(valoarea garantiei bancare, Denumire banca) 



Nota: punctul 6 se completeaza in conditiile in care cerinta de asigurare financiara pentru 

indeplinirea obligatiilor contractuale este  stipulata in documentatia de licitatie.  

7. Toate conditiile prezentei oferte de licitatie raman in vigoare si sunt obligatorii 

pentru noi timp de _______________ zile (dar nu mai putin de 90 de zile calendaristice de la 

data desfasurarii licitatiei). 

8. Intelegem ca aveti dreptul sa nu luati in considerare orice oferta de licitatie 

primita, in cazul necorespondentei ei cu cerintele din documentatia de licitatie, dar si sa anulati 

licitatia indiferent la ce etapa s-ar afla, inclusiv si dupa alegerea castigatorului (pana la incheierea 

contractului cu castigatorul licitatiei). Ne obligam sa nu contestam nicaieri si niciodata dreptul 

Dvs. mentionat mai sus. 

Anexe: 

 1. 

 2. 

 3. 

 … 

Nota: in Anexa intra documentele ofertei de licitatie, intocmite in conformitate cu cerintele 

documentatiei de licitatie.  

 

 

 

 

   
(Denumirea completa a functiei conducatorului) (Semnatura) (Nume, 
prenume) 

   
(contabil sef) (Semnatura) (Nume, 
prenume) 

 

Stampila 

 


