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Formular 1

(denumire emitent garanție)

MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului

Către ___________________________________________
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Având în vedere procedura ________________________ pentru atribuirea contractului
___________________________ (denumirea contractului), noi ___________________ (denumirea
emitentului), având sediul înregistrat la _____________ (adresa emitentului), ne obligîm față de
____________ (denumirea autorității contractante):

Să onorăm necondiționat orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita a _____ din
valoarea estimată a contractului, adică suma de ___________ RON (în litere și în cifre) la prima sa
cerere
scrisă,
pe
baza
declarației
acesteia
cu
privire
la
culpa
ofertantului_____________________(denumirea/numele), în oricare din situațiile de mai jos, de la literele
a) – b):

a) ofertantul ____________________ și-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ___________________ a refuzat să semneze contractul
de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanție este irevocabilă și va fi valabilă până la data de ______________.
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Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.
Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legatură cu prezenta garanţie de participare sunt
instanțele judecatoreşti române.

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

Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul __________
(semnatura şi stampila organismului care eliberează garanţiea de participare)
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OPERATOR ECONOMIC

Formular 2

____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE LA ART. 27
„ELIBIBILITATE” DIN NORME

(Pentru persoane fizice)
Subsemnatul ___________________________________________ (prenumele și numele
operatorului economic/reprezentantului operatorului economic), reprezentant împuternicit al
_________________________________________(prenumele și numele reprezentatului, dacă este cazul),
domiciliat
în
(adresa
operatorului
economic)
în
calitate
de
__________________________________________ (ofertant / ofertant asociat)
(Pentru persoane juridice)
Subsemnatul ___________________________________________ (prenumele și numele
reprezentantului
legal
al
operatorului
economic),
reprezentant
împuternicit
al
_________________________________________(denumirea operatorului economic), cu sediul social în
(adresa operatorului economic) în calitate de __________________________________________ (ofertant
/ ofertant asociat)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de
fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 27 alin. (1)-(2) din Norme, respectiv nu am
fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre
următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea
nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
4

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului,
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului
în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 27 alin. (3)-(11) din
Norme, respectiv:
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat
2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii, respectiv:
a) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
b) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă
poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe
judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
c) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei
în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
d) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această
situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
e) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
f)

operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul
unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de
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concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
g) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte
documentele justificative solicitate;
h) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face
obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. art. 27 alin. (1) din Norme. (Pentru persoane juridice)

Subsemnatul 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.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată )
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OPERATOR ECONOMIC

Formular 3

____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT

(Pentru persoane fizice)
Subsemnatul ___________________________________________ (prenumele și numele
operatorului economic/reprezentantului operatorului economic), reprezentant împuternicit al
_________________________________________(prenumele și numele reprezentatului, dacă este cazul),
domiciliat
în
(adresa
operatorului
economic)
în
calitate
de
__________________________________________ (ofertant / ofertant asociat)
(Pentru persoane juridice)
Subsemnatul ___________________________________________ (prenumele și numele
reprezentantului
legal
al
operatorului
economic),
reprezentant
împuternicit
al
_________________________________________(denumirea operatorului economic), cu sediul social în
(adresa operatorului economic) în calitate de __________________________________________ (ofertant
/ ofertant asociat)

declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 33 din Norme şi componenţa listei cu
persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi
finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din
procedură.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea
şi finalizarea procedurii de atribuire:
1. Nicoleta Alina BĂRBÎNŢĂ -Director General;
2. Vali PENA - Director General Adjunct;
3. Daniel MARINESCU - Director Direcția Juridică;
4. ADRIAN STRÂMBU - Director Direcția Economică și Achiziții;
5. Iulian Alin COSMA -Director Direcția Administrativ-Logistică și Investiții;
6. Liviu POPESCU- Director Direcția Protecție Civilă și Voluntariat;
7. Constanța COMAN - Direcția Control Intern/Managerial;
8. Anca TEODORESCU-NEDELCU- Șef Serviciul Financiar-Contabil;
9. Ciprian PURICE - Șef Serviciul Investiții și Derulare Contracte;
10. Paula-Andreea GURAN - Expert Serviciul Achiziții.
Subsemnatul, ___________________, 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.
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Subsemnatul, _______________________________, 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.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată )
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Formular 4

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea privind achizițiile publice nr 98/2016

1.

Părţile acordului :

_______________________(denumire operator
_________________ în calitate de ________

economic,

sediu,

telefon),

reprezentată

prin

şi
________________________
(denumire operator economic, sediu, telefon) reprezentată prin
_________________(prenume,nume), în calitate de ________

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfaşoare în comun următoarele activitaţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ____________________________ denumire
autoritate contractanta) pentru atribuirea contractului _________________________________ (obiectul
contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnarii ofertei comune ca fiind
câştigatoare, dar in mod specific, fiecare asociat va executa următoarele activitați:
1) Asociatul _________________________________ va executa
_________________________________
(denumire operator economic)
2) Asociatul _________________________________ va executa
________________________________
(denumire operator economic)

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1) ___________________________________
2) ___________________________________
… ___________________________________
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2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie
publică este:

1)_______ % S.C. ___________________________
2)_______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitaţile comune desfaşurate de asociaţi se va
efectua proporţional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:

1)_______ % S.C. ___________________________
2)_______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de
atribuire şi se prelungeşte corespunzator cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării
asocierii ca fiind câştigatoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte ________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei
comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte ___________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul
desemnaăii asocierii ca fiind câştigatoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi înceteaza activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a)

expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b)

neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a activitaţilor prevăzute la art. 2 din acord;

c)

alte cauze prevăzute de lege.

6. Comunicări
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6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele _______________________, prevăzute la art. _________.
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7. Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un numar de ____ exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociației:

______________________

ASOCIAT 1,
___________________
(Denumire operator economic,
Nume prenume reprezentant / funcția/ semnatura autorizată)

ASOCIAT 2,
___________________
(Denumire operator economic,
Nume prenume reprezentant / funcția/ semnatura autorizată)

Formular 5
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OFERTANTUL
…….................…….........
(denumirea/numele)

PROPUNERE FINACIARĂ
Către .......................................................................................................................... (denumirea autoritătii
contractante și adresa completă)

Domnilor,
1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, .............................................reprezentanți ai
ofertantului
_________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim
ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentația mai sus menționată, să vindem
terenul _______________________________( identificat conform extraselor de Carte Funciara pentru
autentificare nr. _______, nr. _______ si nr. _______ din data de _______ eliberate de Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara _______, Biroul de Carte Funciara _______ și Contract de vânzare-cumpărare(sau alt
document care atestă dreptul de proprietate), pentru suma de _________________________ (suma în litere
și în cifre și moneda ofertei) plătibilă după înscrierea dreptului de proprietate al Cumparatorului in Cartea
Funciara, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată in valoare de __________________________(suma în
litere și în cifre și moneda ofertei).
2. Ne angăjam să menținem aceasta oferă valabilă pentru o durată de _______________________(durata în
litere și cifre) luni, respectiv până la data de _____________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament
ferm pentru noi.
4 Întelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o
puteți primi.

Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
____________________________________.
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Formular 5.1.

Anexa Propunere financiră

Nr. crt.

Denumire

Suprafață
totală

Pret unitar
per metru
pătat fără
TVA

Pret unitar
per metru
pătat cu
TVA

0

1

2

3

4=2x3

1

Achiziție teren
cu suprafața de
minimum 4,7 ha,
pentru
construcția unui
Centru
de
Instruire pentru
Protecție Civilă
și Situații de
Urgență.
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Pret total
fără TVA

Pret total cu
TVA

Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
____________________________________.

Formular 6.
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Propunere tehnica pentru achizitia de Achiziție imobil de
tip teren cu suprafața minimă de 47.000 metri pătrați (4,7 ha)
pentru construcția unui Centru de Instruire pentru Protecție Civilă și Situații de Urgență.

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:
1. evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu
cerintele minime si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, din Caietul de Sarcini,
2. aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.]

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii
Tehnice.]
[Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitatile ce trebuie realizate și graficul de indeplinire a
contractului sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea
Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:
i.

demonstrarea îndeplinirii cerintelor minime si corespondenta cu specificatiile tehnice / cerinte functionale
minime si/sau extinse,

ii.

obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire

iii.

evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante].

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii
Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.
Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca
răspuns la cerințele minime stabilite si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse
poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este
considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.
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A.1. Descriere

Cantitate

Unitate
măsură

1.

47000 (4,7 ha)

2.

metri patrati

de

Specificaţii tehnice / cerinte functionale

Specificaţii tehnice ofertate

minime
3.

4.

2.1. Formă și dimensiuni:

[Ac introduce

Imobilul trebuie să aibă o formă

cerintele functionale extinse /dorite]

dreptunghiulară (sau asemănătoare
cu o variație de formă de maximum
5% - diferență de lungime între
laturile opuse) cu o deschidere
(front stradal) de cel puțin 100 de
metri.
Forma imobilului trebuie să fie
relativ

plată,

fără

denivelări

accentuate.
2.2. Suprafața
Suprafața imobilului trebuie să fie
de minimum 47.000 metri pătrați
(4,7 hectare).
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specificaţiile tehnice /

2.3. Amplasare și acces
Imobilul trebuie să fie amplasat în
Municipiul

București

sau

în

județele limitrofe, la o distanță de
maximum 20 km distanță pe cale
rutieră de limita administrativă a
Municipiului București.
Imobilul trebuie să fie amplasat pe
un

drum

european/național/judetean,
accesul efectuându-se pe drum
asfaltat

direct

din

drumul

european/național/judetean.
Imobilul nu trebuie să fie amplasat
pe o rază de cel puțin 5 km de o
groapă de gunoi sau de un centru de
colectare deșeuri toxice.
Ofertantul va atașa ofertei un plan
de amplasament (avizat de către
Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară- OCPI) și fotografii
exemplificative, ortofotoplan color
avizat OCPI cu imobilul ofertat.
2.4. Elemente de urbanism
Imobilul trebuie să fie situat în
intravilan sau extravilan, la o
distanță de cel puțin 500 de metri
de orice imobil cu destinație
rezidențială.
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Ofertantul va depune Certificatul
de urbanism (în valabilitate) care să
ateste că imobilul îndeplinește
cerințele cuprinse în caietul de
sarcini

și

prevăzute

documentația

de

prin

amenajare

a

teritoriului și urbanism (categoria
din care face parte imobilul,
utilizarea

conform

Urbanistic

General

Planului
/

Zonal,

funcțiunile pe care le poate suporta
imobilul,

indicii

de urbanism,

retragerile etc.);
Ofertantul va face dovada că pe
suprafața terenului, în subteran sau
suprateran, nu se află conducte de
apă, gaze. De asemenea, ofertantul
va face dovada că pe suprafața
terenului

nu

se

află

produse

petrochimice si nici rețele de curent
electric de înaltă tensiune sau
medie sau alte rețele industriale de
transport la mai puțin de 200 de
metri.
Imobilul trebuie să se afle într-o
zonă cu posibilitate de racordare la
rețelele
obligatoriu

tehnice-edilitare
rețea

(minimum 0,4Kv).
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electrică

1. Documente necesare pentru
susținerea ofertei tehnice
a.

Actul de proprietate asupra

terenului ofertat (cel puțin unul
dintre următoarele ):


Contract

de

vânzare-cumpărare;


Sentință civilă definitivă;



Contractul de schimb;



Alt document de dovedire a

dreptului real de proprietate.
b.

Extras de carte funciară pentru

informare emis cu cel mult 30 de
zile înainte de depunerea ofertei
din care sa reiasă că nu sunt
înregistrare sarcini de orice natură;

c.

Copie

cu

documentația

cadastrală a terenului, avizată de
Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară,

în

a

cărui

rază

teritorială se află situat terenul;
d.

Copie

a

Planului

de

amplasament avizat OCPI;
e.

Copie

a

Certificatului

de

urbanism de la primăria localității
(emis de instituțiile abilitate;) în
care se află imobilul, cu mențiunea
"necesar la înstrăinare";
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f.

Copie

cu

documentele

referitoare la regimul urbanistic și
de construire al terenului;
g.

Declarație

pe

proprie

răspundere a proprietarului că
terenul nu face obiectul niciunui
litigiu;
h.

Declarație

pe

propria

răspundere a proprietarului că
imobilul nu este grevat de ipotecă
sau purtător de alte obligații;

i.

Certificat

de

descărcare

arheologică sau punct de vedere de
la direcția de cultură aferentă
județului unde se află imobilul.
j.

Extras din PUG/PUZ.

Punctaj tehnic.

Denumire

Unitate

de

Distanța in metri pana la

Criteriu tehnic

măsură

retelele tehnico-utilitate
(se va descrie distanta in
metri pana la punctul de
bransare)
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Proximitatea
rețelelor de apă

metri

Proximitatea
metri
rețelelor
de
canalizare

Proximitatea
metri
rețelelor
de
gaze

Conform pct. 2.4. „Elemente de urbanism” din
caietul de sarcini, Imobilul trebuie să se afle
într-o zonă cu posibilitate de racordare la
rețelele tehnice-edilitare. Pentru ofertarea unui
imobil cu o proximitate ridicată a rețelelor de
apă, se va acorda un punctaj conform
algoritmului de mai jos.
Conform pct. 2.4. „Elemente de urbanism”din
caietul de sarcini, Imobilul trebuie să se afle
într-o zonă cu posibilitate de racordare la
rețelele tehnice-edilitare. Pentru ofertarea unui
imobil cu o proximitate ridicată a rețelelor de
canalizare, se va acorda un punctaj conform
algoritmului de mai jos.
Conform pct. 2.4. „Elemente de urbanism”din
caietul de sarcini, Imobilul trebuie să se afle
într-o zonă cu posibilitate de racordare la
rețelele tehnice-edilitare. Pentru ofertarea unui
imobil cu o proximitate ridicată a rețelelor de
gaze, se va acorda un punctaj conform
algoritmului de mai jos.

Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta tehnică pentru și în
numele ____________________________________.
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