
 

 Nr.85/20.04.2015 

 

SOLICITARE OFERTA PRET 

 

 

Universitatea Petrol- Gaze din Ploieşti , cu sediul în Ploieşti, bd. Bucuresti nr.39, cod postal 100680, fax 

0244 575312, jud Prahova, intenţionează să achiziţioneze ,, Servicii de transport valori” pentru casieria 

UPG , cod CPV 60100000-9. 

Valoarea estimată fără TVA: 16 667.00 lei(pentru perioada 01.05.2015-31.12.2015). 

Condiţii contract: Oferta de preţ  se depune pentru tariful unitar lunar, pentru perioada 01.05.2015-

31.12.2015, cu posibilitate de prelungire până la 30.04.2016, conf. art 6 din HGR 925/2005,  cu conditia  

menţinerii preţului oferat şi a existenţei fondurilor.Nu se acceptă actualizarea preţului contractului 

Conditii participare Se solicita ofertantului următoarele documente: 

-  Oferta de preţ - se depune pentru tariful unitar lunar si trebuie să conţină toate cheltuielile necesare 

transportului şi asigurarea securităţii prin agenti specializaţi. 

Se asigură realizarea planului de pază conform actelor normative în vigoare( Legea 333/2004 şi 

H.G.301/2012). Valabilitatea ofertei - 30 de zile. 

 - Declaratie privind eligibilitatea;  

 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006; 

 - Dovada faptului că transportul este asigurat cu mijloace de transport anume destinate pentru valori 

cuprinse între 10 000-100 000 de euro sau echivalent în lei; 

 - Certificat care să menţioneze clasele de rezistenţă la acţiunea armelor de foc, având cel puţin FB3 

pentru blindaj, respectiv BR3 pentru geamuri; 

 - Certificat care să menţioneze clasele de rezistenţă la efracţie a compartimentelor de valori de cel puţin 

nivel 3; 

 - Poliţă de asigurare valabilă în raport cu bunurile sau valorile  transportate; 

 - Autorizaţie  de folosire arme şi muniţii letale;Autorizaţie pentru transportul de bunuri şi valori; 

 - Certificat de Înregistrare ; 

 - Dovada implementării sistemului de de asigurare a calitatii standard  ISO 9001/2008, sistemului de 

management de mediu ISO 14001/2005,sistemului de management al securităţii informaţiei SR ISO/IEC 

27001/2006 in termen de valabilitate–copie. 

Criterii adjudecare: Preţul cel mai scăzut ( lei fără TVA ) 

Informatii suplimentare: se pot obtine de la Birou Achizitii - camin nr.1,  pana la data de 23.04.2015 

ora 12.00, birou_achizitii@upg-ploiesti.ro sau prin fax la nr. 0244575312.  

Data limita de depunere a ofertelor si a documentelor insotitoare, in plic inchis, este 27.04.2015 ora 

11.00. Adresa de depunere a ofertelor UPG - bd Bucuresti, nr. 39, Ploiesti, jud. Prahova., camin 1, Birou 

Achizitii - cam.1. Oferta declarata castigatoare  va fi postata in SEAP, finalizarea achiziţiei se 

efectuează prin intermediul catalogului electronic. 
Cu consideratie,  

 

DIRECŢIA GENERAL ADMINISTRATIVĂ  

DIRECTOR  
Prof.univ.dr.ing. Marius Gabriel Petrescu 



 

 

      

OPERATOR ECONOMIC 

  .................................... 

     (denumirea/numele) 

 

Scrisoare de Inaintare 

 

Către, 

              Universitatea Petrol Gaze Ploiesti 

          

          Ca urmare a invitatiei  de participare  …………………………………. ..... din 

............/(ziua/luna/anul), privind achizitia de servicii pentru atribuirea contractului …………. 

    noi ................../(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alăturat următoarele: 

    1.Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original : 

    a) oferta; 

    b) documentele care însoţesc oferta. 

    Avem speranta ca oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completarii: ................ 

             

Operator economic, 

......................................... 

(semnatura autorizata) 

 



 

            

Operator economic 

  ____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ____________________________, 

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub 

sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in nici una dintre situatiile 

prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 

de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, respectiv 

in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru 

participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de 

bani. 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 

ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 

declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

    Data completarii ...................... 

 

 

Operator economic,                                                                                                                                                    

_________________ 

(semnatura autorizata) 

 

 



 

 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 

 

Subsemnatul(a) .................................................. (se insereaza numele operatorului economic-

peroana juridică), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de licitaţie restransa ca 

obiect ..........., cod CPV ........., la data de ...., organizată de ........, declar pe proprie răspundere 

că: 

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 

b) mi-am îndeplinit 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 de reşedinţă), până la data 

depunerii ofertei. 

c) în ultimii 2 ani nu am fost în situaţia de a nu îmi fi îndeplinit sau să îmi fi îndeplinit în mod 

defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile societăţii noastre, fapt care să fi 

produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor; 

d) nu am fost condamnat, 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; 

e) în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu prezint informaţii 

false sau omit a prezenta informaţiile solicitate de autoritatea contractantă. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării ...................... 

 

               Operator economic, 

             _________________ 

                      (semnătura autorizată) 

 

 



Model Formular de ofertă - servicii 
 
.............................................. 

(denumirea/numele ofertant) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 

cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) 

pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 

platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de 

.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 

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. (se va indica anexa la 

formular) 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 

respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 

să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de 

atribuire. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| 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. 

6. 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. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 

primită. 

Data _____/_____/_____ 

 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 



Model Centralizator de preţuri servicii 

 

 

.......................................................... 

(denumirea/numele ofertant) 

 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 pentru servicii 

 

Anexă la ofertă 

 

 

 

Nr.  

crt 

Activitatea 

(gama/faza) 

Cantitat

ea 

Preţul  

 total 

Taxa pe valoarea 

adăugată 

   Lei 

(tarif lunar) 

Lei 

 

(col 2x col 3) 

 Lei 

0 1 2 3 4  5 

1       

2       

....       

       

 TOTAL      

 

 

TOTAL    Lei: 

        

        

........ % asociaţi        lei: 

........ % subcontractanţi     lei: 

........ % asociati        euro: 

........ % subcontractanti     euro: 

 

 

 

............................................. 

(semnătura autorizată) 

L.S. 
 

 


