
 
 Nr.569 /30.03.2012 

 
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA DE 

MOCHETĂ– 102 mp, 
 pentru dotarea sălii de conferință din cadrul noului sediu C.R.I.S  

din cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/63249 – „Rețea de incluziune socială pe piața 
muncii” 

 
Achizitor: CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI 
Titlul proiectului POSDRU: REŢEA DE INCLUZIUNE SOCIALĂ PE PIAŢA MUNCII 
Nr. contractului de finanţare: POSDRU/96/6.2/S/63249 
Calitatea achizitorului în cadrul 
proiectului 

Beneficiar 

 
1. INFORMATII GENERALE 
1.1.  Achizitor: 

Denumire: CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI 
Adresa: Iaşi, str. Sărărie, nr. 134, cod postal: 700116, jud. Iași,  România 
Persoana de contact: Mihaela Martoncă Telefon: 0232 210 085 
E-mail: contact@caritas-iasi.ro   Fax: 0232 217 998 
Adresa de internet: www.caritas-iasi.ro 

 
1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor: 05.04.2012, ora 11.00 

     b) Adresa unde se primesc ofertele: Iaşi, str. Sărărie, nr.134, 700116 – jud. Iaşi, România.  
*Notă: Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia 
pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, 
acestea urmând a fi păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.  
 
1.3. Alte informaţii: 
a) Orice ofertant are dreptul să fie prezent la deschiderea ofertelor. Persoana autorizată să 
participe la ședința de deschidere va prezenta în acest sens o împuternicire de la reprezentantul 
legal al operatorului economic. 
c) Modalitate de comunicare: în scris, prin oricare dintre următoarele mijloace:  
a) prin poştă; b) prin fax; c) prin e-mail: contact@caritas-iasi.ro; d) prin orice combinaţie a 
mijloacelor prevăzute la lit.a)-c). 
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 
2.1. Descriere  
Denumirea contractului de achiziţie:  Contract de furnizare produse  
2.1.1. Descrierea produselor ce vor fi achiziţionate:  
Mochetă - 102 mp, pentru dotarea sălii de conferință din cadrul noului sediu C.R.I.S, 
conform Cerinţelor tehnice minimale prezentate în cadrul secţiunii 6: Descrierea Obiectului 
Contractului (Specificații tehnice). 
2.1.2. Denumire contract si locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

a) Lucrări                          b) Produse                        c)  Servicii                            



 

Execuţie                                          

Proiectare şi execuţie                

Realizare prin orice mijloace   
corespunzătoare cerinţelor     
specificate de achizitor           

Cumpărare                       

Leasing                                        

Închiriere                             

Cumpărare in rate               

Categoria serviciului1: 
2 A                             
2 B              

Principala locaţie a lucrării: 

_______________________ 

Principalul loc de livrare: 
La sediul C.R.I.S: Iași, str. 
Vasile Lupu nr.134 

Principalul loc de prestare: 

________________ 

 
2.1.3. Durata contractului de achiziţie: până la data de 31.07.2012 

2.1.4. Împărţirea pe loturi:  NU  
2.1.5. Acceptare de oferte alternative:  NU  
2.1.6. Acceptare de oferte parţiale: NU  

 
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT 

PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 
Preţul cel mai scăzut                                                                                                       
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                         Nu este cazul. 

 
4. PROCEDURĂ 
4.1 Procedura selectată:  
Achiziţie prin procedura de cercetare a pieţei - Studiu al pieţei, conform prevederilor 
Instrucţiunii AMPOSDRU nr.26/31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare 
implementării proiectelor finanţare prin POSDRU 2007-2013, şi a anexelor care fac parte 
intergrantă din aceasta.  
 
5. PREZENTAREA OFERTEI 
5.1. Limba de redactare a 
ofertei Limba română 

5.2. Moneda în care este 
exprimat preţul contractului 

 
Lei 
 

5.3. Perioada minimă de 
valabilitate 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. 

5.4. Modul de prezentare  a 
ofertei (documente de 
calificare, tehnic şi financiar) 

Operatorul economic va prezenta obligatoriu: 
I. Scrisoarea de înaintare (Formular 5). 
II. Documente de calificare: 
1. Informații generale - Formula 1 – în original; 
2. Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate 
cu Formularul 2 – în original;  
3. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de 
Formularul 3 – în original; 
4. Certificatul de Înregistrare, pentru Operatori economici 
din ţară, sau document de înregistrare echivalent, pentru 

                                                 
1
 Conform Anexelor 2A şi 2B din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare 



 

Operatori economici străni – copie conform cu originalul. 
Pentru operatorii economici străini, se va anexa şi 
traducerea autorizată în limba română. 
 
III. Oferta tehnică și financiară: completată în conformitate 
cu Formular 4 – în original. 
 
Preţul ofertat va cuprinde toate taxele şi comisioanele pe care 
le implică furnizarea produselor solicitate de achizitor prin 
prezenta documentaţie pentru ofertanţi. 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării ofertei 
şi prezentării acesteia şi a documentelor ce o însoţesc. 
 
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, pe toată perioada de 
valabilitate a contractului.  
Se va depune ofertă pentru întregul volum de produse 
solicitate. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă 
oferte parţiale. 
 
Preţul ofertat va cuprinde toate taxele şi comisioanele pe care 
le implică punerea la dispoziție a produselor solicitate de 
achizitor prin prezenta documentaţie pentru ofertanţi. 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării ofertei 
şi prezentării acesteia şi a documentelor ce o însoţesc. 
 
Pentru stabilirea ofertei câştigătoare vor fi comparate 
preţurile totale fără T.V.A. ale ofertelor financiare depuse de 
către operatorii economici și care îndeplinesc specificațiile 
tehnice solicitate conform secțiunii 6 din prezenta 
documentație. Va fi declarat câștigător ofertantul a cărui 
ofertă conformă are prețul total cel mai scăzut. Taxa pe 
valoare adăugată se va menționa separat.  
 
Notă: În cazul asocierii mai multor operatori economici, 
fiecare dintre asociaţi trebuie să prezinte documentele de 
calificare mai sus menţionate.  
 
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, pe toată perioada de 
valabilitate a contractului. Nu se acceptă oferte alternative. 
Nu se acceptă oferte parţiale. 
 
Modul de prezentare a ofertei:  
Ofertantul trebuie să prezinte 1 exemplar al ofertei şi al 
documentelor care o însoţesc, în original.  
Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală ne-
radiabilă, va fi semnat de reprezentantul autorizat 
corespunzător să angajeze ofertantul în contract.  
Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel 
dinainte, sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana 
autorizată să semneze oferta.  



 

Oferta va fi depusă, în termenul specificat, într-un plic sigilat 
care va conţine documentele de calificare, oferta tehnică și 
financiară. Plicul va purta următoarele informaţii:  

• Numele/denumirea şi adresa completă a ofertantului; 
• Titlul contractului pentru care se depune oferta; 
• Adresa achizitorului indicată mai sus. 

Plicul trebuie să fie marcat cu inscripţia: „A NU SE 
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 05.04.2012, ORA 
14.00’’. 
 
Data deschiderii ofertelor: 05.04.2012, ora 14.00 
Locul deschiderii: la sediul Centrului Diecezan Caritas Iași, 
din Iași str. Sărărie nr.134, 700116-Iași. 
 
În vederea participării la ședința de deschidere, 
reprezentantul operatorului economic desemnat să participe 
la şedinţa de deschidere a ofertelor va prezenta o 
Împuternicire (Formular 6) împreună cu o copie a unui act de 
identitate. 

5.5. Posibilitatea retragerii 
sau modificării ofertei 

Riscurile   transmiterii   ofertei,   inclusiv forţa majoră, cad în 
sarcina operatorului economic. 
Oferta depusă la o altă adresă decât cea specificată sau 
după expirarea datei limită pentru depunere este considerată 
întârziată şi se păstrează nedeschisă la sediul autorității 
contractante. 
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau modifica oferta 
după expirarea datei limită stabilită pentru depunere, sub 
sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publică. 

5.6. Informaţii referitoare la 
termenele pentru livrarea 
bunurilor / prestarea 
serviciilor/ execuţia lucrărilor 

Produsele vor fi livrate în termen de maxim 10 zile 
calendaristice de la data comenzii ferme primite din partea 
Achizitorului. 
Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al 
beneficiarului în contul indicat de prestator. 

5.7.   Modalităţi de        
contestare a deciziei 
achizitorului de 
atribuire a contractului 
de achiziţie şi de 
soluţionare a 
contestaţiei 

Contestarea procedurii se face conform prevedrilor prezentei 
Documentații pentru ofertanți.  
Contestațiile vor fi depuse în termen de maxim 1 zi lucrătoare 
de la data primirii comunicării de la achizitor. Contestaţia 
depusă peste acest termen va fi respinsă ca tardivă. 
Contestaţia se va face în scris si va fi adresată Achizitorului la 
sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi, din str. Sărărie nr.134, 
Iaşi, conţinând ceea ce se contesta, temeiurile de fapt și de 
drept pe care se întemeiază contestaţia, precum și 
documentele probatorii. 
Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie desemnată 
de Achizitor. 
Fiecare contestaţie va primi răspuns în scris, în termen de 
maxim 1 zi lucrătoare de la data depunerii. 



 

5.8. Clauzele contractuale 
obligatorii, inclusiv condiţiile 
de actualizare / modificare a 
preţului contractului de 
achiziţie 

- preţul contractului nu se actualizează.  
- modificarea contractului se face cu acordul ambelor părţi, 
prin act adiţional. 
- durata contractului: până la data de 31.07.2012 
- termen de plată: în maxim 30 de zile de la data emiterii 
facturii și înregistrării ei de către achizitor, în baza Procesului 
verbal de recepţie calitativă şi cantitativă. 
- modalităţi de plată: ordin de plată în contul indicat de 
prestator. 
- locul de livrare: sediul Achizitorului. 
-termen de livrare: maxim 10 (zece) zile calendaristice de la 
comanda ferma transmisă de catre Achizitor. 

 
Notă: Dacă ofertantul în favoarea căruia a fost atribuit contractul de achiziţie refuză semnarea 
contractului în termenii stabiliţi, achizitorul poate sa încheie contractul de achiziţie respectiv cu 
ofertantul clasat pe locul următor sau poate decide reluarea procedurii de achiziţie. 
 
6. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI ( SPECIFICAŢII TEHNICE )  
Cerințele din prezenta descriere sunt minime și obligatorii.  
Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificaţiilor tehnice, va fi luată în 
considerare, dar numai în măsura în care oferta tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 
superior cerinţelor minimale din “Descrierea obiectului contractului”. 
Dotare sală masaj din cadrul Centrului de Resurse pentru Incluziune Socială - proiect 
POSDRU/96/9.2/S/63249: 
Mochetă – 102 mp, pentru dotarea sălii de conferință din cadrul noului sediu C.R.I.S  
cod CPV 19243000-1 
Caracteristici tehnice: 

Nr. 
Crt. Denumire Caracteristici tehnice UM Cantitate 

1. Mochetă 

 
- mochetă pentru trafic intens, 
- material sintetic de culoare vișiniu 
sau roșu,  
- grosime totală minim 6 mm, 
-oferta va include: livrarea, montajul, 
precum și toate accesoriile 
necesare. 
 
 

mp 102 

*Notă: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de 
fabircă sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate exclusiv pentru identificarea 
cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a 
anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent” și vor fi considerate 
specificații minimale din punct de vedere al performanței, indiferent de marcă sau de producător. 

 
Garanţia de calitate a produselor:  
1.Garanţia de calitate va avea forma unui certificat de garanţie. 
2.Certificatul va consemna angajamentul ofertantului de a efectua remedierea viciilor pe 
cheltuiala sa în perioada de garanţie. Certificatul de garanție își va păstra valabilitatea pe toată 
durata perioadei de garanție, independent de durata Contractului. 



 
Formular 1 
 
OPERATOR ECONOMIC   
_____________________ 

 
INFORMAŢII GENERALE  

 
1. Denumire: ..................................................... 
 
2. Cod fiscal:  ...................................................; Nr. înregistrare: .................................................... 
 
3. Adresa sediului central: ........................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
 
4. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: .......................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
5. Telefon: NNNNNNNNNN  

Fax: NNNNNNNNNN  
E-mail: NNNNNNNNNN  

 
6. Certificat de înmatriculare/înregistrare: ......................................................................................... 
                                                                                  (număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)  
 
7. Obiect de activitate, pe domenii(în conformitate cu prevederile din statutul propriu): ........................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
8. Principala piaţă a afacerilor: ......................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
Data completării: _____________  ___________________________  

(Nume, prenume)  
__________________________  

(Funcţie)  
___________________________  

                (Semnătura autorizată şi ştampila) 



 
Formular 2 
 
OPERATOR ECONOMIC  ____________________   
         (denumirea/numele)  
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

Subsemnatul, ____________________________________________________, reprezentant împuternicit al   
______________________________________________________________________________________ 
                                               (denumirea/numele și sediul/adresă operatorului economic) 
 declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals 
în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia următoare: 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.   
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori 
economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat 
ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.   
De asemenea, declar că nu mă aflu în niciuna din situațiile de conflict de interese astfel cum este acesta 
descris în cuprinsul art.14 coroborat cu art.15 din O.U.G 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora. 
       Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
achizitorul  procedurii are dreptul de a solicita, în scopul verificării  şi confirmării declaraţiilor orice  
documente doveditoare de care dispunem.  
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ______________________________________  
                                                                         (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)  
    
 Data completării _____________ 
  
___________________________ 
 (Nume, prenume)  
___________________________ 
(Funcţie)  
___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formular 3 
 
OPERATOR ECONOMIC  _____________________   
                                                     (denumirea/numele)  
 
 

DECLARAŢIE 
 
 

Subsemnatul, ____________________________________________________, reprezentant împuternicit al                       
______________________________________________________________________________________ 

(denumirea/numele, sediul/adresa operatorului economic) 
în calitate de ofertant la procedura  pentru achiziţia de   __________________________________________  
______________________________________________________________________________________ 
organizată de către CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI, declar pe proprie răspundere că:  
a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator judiciar sau 
activităţile comerciale nu sunt suspendate  şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu 
suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;  
b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);  
c) au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor  şi contribuţiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România sau în ţara în societatea este stabilită;    
d) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani;  
e) nu am fost condamnaţi, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o 
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.  
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării  şi confirmării declaraţiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem.  
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  
 
Data completării _____________ 
 
 ___________________________ 
 (Nume, prenume)  
 ___________________________ 
 (Funcţie)  
 ___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formular 4 

 
OFERTANT _______________________________ 

                            (denumirea/numele ofertant) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ 
 

Către,  
Centrul Diecezan Caritas Iași, Str. Sărărie nr.134, cod poștal 700116, Iași 
 
1. Examinând documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai 

ofertantului___________________________________________________________ ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile și cerintele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm: 

Mochetă pentru dotarea sălii de conferință din cadrul noului sediu C.R.I.S CPV 19243000-1 
Nr. 
Crt. 

Produs Descrierea produsului ofertat UM Preț lei fără TVA 
/ UM   

1  
Mochetă  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Total lei fără TVA: 
Total valoare TVA: 
Total lei cu TVA: 
pentru suma totală de __________________ Ron (în litere__________________________________ Lei),  
respectiv  _______________Euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ___________ 
Lei (în litere ______________________________________________________Lei).   
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm 
______________________________________________________________________________________ 
în condițiile stipulate în cadrul secțiunii “Descrierea obiectului contractului (Specificații tehnice)” din cadrul 
documentației pentru ofertanti.  
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ___________ zile, respectiv până la 
data de ______________, aceasta rămânând obligatorie pentru noi și putând fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate.  
4. Precizăm că:  
M depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în 
mod clar “alternativă”; 
M nu depunem ofertă alternativă. 
5.  Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmi să de dumnevoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un 
contract angajat între noi.  
6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut pret sau orice altă ofertă pe care o 
puteți primi.  
7. Produsul va fi livrat în termen de maxim ____________ zile de la comanda fermă a Achizitorului. 
 
DATA : ______________          
 
____________________________, în calitate de ________________________, legal autorizat să semnez 
oferta, pentru și în numele _______________________ 

 
Ofertant, ______________________  

                                    (semnătură autorizată și ștampilă)  
 



 
Formular 5 

  
OPERATOR ECONOMIC  _____________________             
                                         (denumirea/numele ofertant)                              
  

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către, 

Centrul Diecezan Caritas Iași, Str. Sărărie nr.134, cod poștal 700116, Iași 

 

Ca urmare a anunţului de achiziţie publică lansat de CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI în data 
de _______________ prin care operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să prezinte oferta în scopul 
atribuirii contractului de furnizare Mochetă – 102 mp, pentru dotarea sălii de conferință din cadrul noului 
sediu C.R.I.S, pentru proiectul POSDRU/96/6.2/S/63249-„Reţea de incluziune socială pe piaţa muncii”, noi 
______________________________________________________________________________________                         
(denumirea / numele ofertantului) 
vă transmitem alăturat următoarele: 
1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conţinând 1 exemplare (1 original) a ofertei noastre: 

a) documente de calificare - ________ pagini; 
b) oferta tehnică și financiară - _______ pagini; 
c) alte documente: ________________________________________________________-___pagini. 
 

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

 
Data completării ___ /____/______________ 
 

Cu stimă, 
Ofertant, 

         ____________________________ 
(semnatură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formular 6 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 Subscrisa________________________________________________________, cu sediul în 
_________________________________________________________________________________telefon 
________________, fax ________________, înmatriculată la Registrul Comerţului _____________ sub nr. 
_________________, CUI _______________________,  reprezentată legal prin 
________________________________, în calitate de___________________________, împuternicim prin 
prezenta pe ________________________________________________, domiciliat în 
___________________________________________________________________, identificat cu 
B.I./C.I_________ Seria.______ nr.______________, CNP__________________________, eliberat 
de______________________________, la data de _________________________, având funcţia de 
_______________________________________, să ne reprezinte la procedura de cercetare a pieţei-
studiu al pieţei, organizată de CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI, în scopul atribuirii 
______________________________________________________________________________________ 
În îndeplinirea mandatului sau mandatarul va avea următoarele drepturi: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea 
la procedura de cercetare a pieţei-studiu al pieţei  

2. Să participe în numele subscrisei la şedinţa de deschidere şi să semneze toate documentele 
rezultate pe parcursul şi / sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedura. 
Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze  răspunderea 

subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la licitaţie. 
 
Nota: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de 
identitate, carte de identitate, paşaport). 
 
 
Data________________ 
 
 
 
 
 
    Denumirea mandantului  
    ___________________________ 
                

Reprezentat(ă) legal prin  
  ___________________________                                                              

     (Nume, prenume)  
     ___________________________ 
     (Funcţie)  
                                                _____________________________ 
                                                         (Semnătura autorizată şi ştampila)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


