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Ofertantul va depune Modelul de contract completat cu datele acestuia, semnat s1 
stampilat, de catre acesta. 

O:ertantul va depune o Declaraţie pe propria răspundere prin care operatorul economic 
certifica faptul ca la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de 
muncă şi protecţia muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional şi care vor fi respectate de 
ofertant pe parcursul îndeplinirii contractului. 

Informaţiile detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi care 
se refora la condiţiile de muncă, protecţia muncii, securitatea şi sănătatea în munca se pot obţine 
de la Inspecţia Muncii sau de la adresa de internet http://www.inspectmun.ro. 

Oferta financiară 
Se va completa „Formularul de ofertă" din Secţiunea Formulare. 
Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de 
valabilitate, trebuie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către persoana 
împuternicită legal de către acesta. 
Preţul ofertei financiare va fi exprimat în lei. 

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut, în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. 
a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice si Sectiunea 8.6 din cadrul Procedurii proprii.

Limba de redactare a ofertei: limba Română

Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data limită de depunere a ofertei.

Modul de prezentare a ofertei 
Oferta tehnică împreună cu oferta financiara şi documentele de eligibilitate solicitate, vor fi 
transmise până cel mai târziu la data de 23.03.2022. ora 9:30 
în cazul În care oferta este depusa fizic, la sediul Autoritatii Contractante, acesta se va depune in 
plic închis, într-un singur exemplar. 
NOTA: Oferta poate fi trimisă: 

- prin e-mail, la adresa luminasidar(â��gmail.com m atentiă Preşedintelui Asociaţiei Cristea 
Dumitru

10. Documente de eligibilitate:
- . Declaraţie privind.neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice - Formularul 1 si 2

- Declaraţie pe propria răspundere cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor
la bugetul general consolidat (buget de stat şi buget local)
.- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art 58-63 - Formularul 3

Notă: In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
· persoane cu funcţie de decizie din cadrul Asociatiei LUMINA si DAR, sunt:
Cristea Dumitru- Preşedinte Asociaţie
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