Aprobat
Cornu Georgică
Presedinte CCIAT

Nr. 1445 din 08.07.2021

Invitație de participare
În atenția operatorilor economici interesați,
Vă invităm să participați la achiziţia directa conform prevederilor Ordinului Ministerului
Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii de evaluare
si certificare competente profesionale: Lot 1 - Programe de evaluare și certificare a
competențelor profesionale – Mecanic Auto - 8 persoane, Lot 2 - Programe de evaluare și
certificare a competențelor profesionale – Pavator - 10 persoane, Lot 3 - Programe de
evaluare și certificare a competențelor profesionale – Instalator incalzire centrale si gaze - 12
persoane, pentru Proiectul „Vestul calificat” , proiect cofinanțat de Fondul Social European
prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finanțare
POCU/464/3/12/128064, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific
Îmbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/
domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor
1.Obiectul şi locul de implementare a contractului: prestarea de Servicii de evaluare si
certificare competente profesionale (nota: costurile includ cazare, masa si transportul
evaluatorilor): Lot 1 - Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale –
Mecanic Auto - 8 persoane, Lot 2 - Programe de evaluare și certificare a competențelor
profesionale – Pavator - 10 persoane, Lot 3 - Programe de evaluare și certificare a
competențelor profesionale – Instalator incalzire centrale si gaze - 12 persoane
Cod CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesională, Jud. Arad, Jud. Timis si Jud.
Hunedoara
2.Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata: pana în 21.07.2021, cu
posibilitatea de prelungire prin act aditional
3.Valoarea bugetata (Lei fara TVA): total 88.500 lei astfel:
Lot

Program
Evaluare si certificare

Nr.
pers

Locatie

Lot 1

Mecanic auto

3
5

Judetul Hunedoara
Judetul Arad

Lot 2

Pavator

4
4
2

Judetul Hunedoara
Judetul Timis
Judetul Arad

Lot 3

Instalator incalzire
centrale si gaze

3
3
6

Judetul Hunedoara
Judetul Arad
Judetul Timis

Pret unitar
lei fara
TVA/persoana
2.950
2.950
Total LOT 1
2.950
2950
2950
Total LOT 2
2.950
2.950
2950
Total LOT 3

Total
lei fara
TVA
8.850
14.750
23.600
11.800
11.800
5.900
29.500
8.850
8.850
17.700
35.400

4.Pentru contractarea serviciilor va fi selectata oferta cu cele mai multe avantaje,
tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului..
5.Documente de calificare:
- Declaratie privind respectarea OUG 66/2011 privind conflictul de interese conformFormular nr.1
- Dovada autorizarii/acreditarii ca furnizor de servicii de evaluare si certificare a
competentelor profesionala obtinute pe alte cai decat cele formale, in regiunea Vest, conform
O.G. 129/2000 cu completarile si modificarile ulterioare, in copie conform cu originalul,
semnata si stampilata, fiind valabila la momentul depunerii ofertei.
6.Propunerea tehnica, va fi intocmita in asa fel incat sa asigure posibilitatea verificarii
corespondentei acesteia cu specificatiile tehnice prevazute in descrierea serviciilor
(specificatiile tehnice).
Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor cu cerinţele solicitate:
- descriere detaliată a serviciilor ce urmeaza a fi prestate;
- alte informaţii considerate semnificative de ofertant pentru evaluarea corespunzătoare a
propunerii tehnice
7.Propunerea financiara se va prezenta prin completarea Formularului 2
si a
centralizatorului de preturi Formularul 3. Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de
valabilitate a ofertelor si a derulării contractului.
8. Termenul de depunere/ transmitere a ofertei: 14.07.2021, ORA 14:00.
Oferta poate fi depusa la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis, Piata
Victoriei nr. 3, Cod postal: 300030, Timisoara, Romania; Oferta se va depune la adresa
achizitorului in plic sigilat ce va fi marcat cu inscriptia: “Oferta pentru prestarea de
Servicii de evaluare si certificare competente profesionale”- si “A NU SE DESCHIDE
INAINTE DE 14.07.2021, ORA 14:00”.
Plicul cu oferta va contine : un exemplar documente original. Oferta poate fi depusa pe unul sau
mai multe loturi.

9.Perioada

minima

de

valabilitate

a

ofertei:

pana

la

21.07.2021

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: persoana de contact Catalina Culda, email: cculda@cciat.ro; Tel.: 0372-185285.
11.DESCRIEREA SERVICIILOR
(SPECIFICATIILE TEHNICE MINIMALE)
Obiectul contractului reprezinta prestarea de Servicii de evaluare si certificare competente
profesionale: Lot 1 - Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale –
Mecanic Auto - 8 persoane, Lot 2 - Programe de evaluare și certificare a competențelor
profesionale – Pavator - 10 persoane, Lot 3 - Programe de evaluare și certificare a
competențelor profesionale – Instalator incalzire centrale si gaze - 12 persoane, pentru
Proiectul „Vestul calificat” , proiect cofinantat de Fondul Social European prin Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare POCU/464/3/12/128064, Axa
prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific Îmbunatatirea nivelului de
cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate
conform SNC si SNCDI ale angajatilor
Specificatiile tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens oferta prezentată,
care se abate de la prevederile specificatiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar
numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerinţelor minimale. Ofertarea de servicii cu caracteristici inferioare celor
prevăzute în specificatiile tehnice atrage inacceptabilitatea ofertei ca
necorespunzatoare.
Mentiune: Pe parcursul analizării ofertelor, comisia de evaluare are dreptul de a solicita
oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de catre ofertanti.
Oferta poate fi depusa pe unul sau mai multe loturi.
Ofertele tehnice si financiare se depun distinct/ fiecare lot.
Cerinta obligatorie : Oferta care nu va cuprinde intreaga cantitate de servicii/ lot si nu
respecta cerintele minimale va fi declarata respinsa.
Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire:
Beneficiarul va desemna câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare,
pentru realizarea scopului proiectului. Se vor evalua și compara condițiile tehnice și
financiare ale ofertelor.
Principalele elemente de departajare a ofertelor primite sunt, în ordinea priorității:
-condițiile financiare ofertate
-condițiile tehnice ofertate
La baza procesului de evaluare vor sta principiile precizate in Ordinul MFE nr. 1284/2016.
Ca atare, ofertele primite vor fi comparate din punct de vedere al eficacitatii, economicitatii si
eficientei, cat si cele prevazute in cererea de finantare respectiv: nediscriminarea, tratamentul
egal, recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitatea, eficienta folosirii fondurilor
publice, asumarea raspunderii, etica în cadrul procesului de achizitii publice.
Daca doua sau mai multe oferte care respecta caracteristicile tehnice solicitate au acelasi pret,
se va solicita depunerea unei noi oferte financiare pentru departajarea lor.
Condiţii de plată
Decontarea serviciilor se va face în lei, pe baza facturii în original, însoţită de procesul
verbal al recepţiei serviciilor prestate.
In vederea efectuarii receptiei serviciilor prestate, furnizorul va inainta achizitorului
urmatoarele documente:
- raportul de activitate pentru serviciile de evaluare si certificare a competentelor
profesionale
- copie conform cu originalul cerere candidat
- copie conform cu originalul dosar autoevaluare
- copie conform cu originalul a certificatelor de competenta eliberate
Plata se face in termen de maxim 60 zile de la receptia serviciilor prestate, pe baza facturii
primite de la prestator.
Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a derulării
contractului.

RECEPŢIA : Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre comisia de receptie a achizitorului
si de catre delegatul imputernicit de ofertant, pe baza doumentelor transmise la sediul achizitorului
(CCIAT). Daca serviciile nu corespund calitativ sau cantitativ cu specificatiile tehnice, achizitorul are
dreptul sa respinga serviciile iar ofertantul are obligatia să facă toate modificările necesare pentru ca
serviciile să corespundă specificaţiilor tehnice, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente.
După soluţionarea eventualelor neconformităţi se va încheia procesul verbal final de recepţie
cantitativă şi calitativă, semnat de reprezentanţii furnizorului şi ai beneficiarului.
TERMEN DE PRESTARE: Prestarea serviciilor se face în termen de maxim 30 zile de la
transmiterea comenzii de catre achizitor.

Lot 1 - Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Mecanic
Auto - 8 persoane, Cod CPV 80530000-8
Cantitatea si Locatia: 3 persoane – Judetul Hunedoara si 5 persoane – Judetul Arad
Descriere: Servicii de evaluare si certificare competente profesionale – Mecanic auto.
Serviciile includ costuri de cazare, masa si transportul pentru evaluatori.
Procesul de evaluare si certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele
formale se raporteaza la ocupatia Mecanic Auto, evaluarea competenţelor se efectuează în
raport cu criteriile de realizare descrise în profilul ocupaţional de pregătire profesională.
Procesul de evaluare si certificare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi
instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale
dobândite pe căi non-formale sau informale, astfel:
- Asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluarii pe baza unei fise de
autoevaluare
- Unitati de competenta evaluate:
1. Completarea şi transmiterea documentelor specifice
2. Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor
3. Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă
4. Planificarea activităţii proprii
5. Diagnosticarea disfuncţionalităţilor
6. Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la mecanismele motorului
7. Etanşarea sistemelor: ungere, răcire, alimentare cu combustibil
8. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la punţi şi suspensii
9. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de direcţie
10. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de frânare
11. Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de transmisie
12. Oferirea de consultanţă de specialitate
13. Utilizarea aparatelor şi echipamentelor de măsurare şi testare
14. Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor
- Planificarea si organizarea procesului de evaluare, (durata totala a procesului de
evaluare nu trebuie sa depaseasca 30 zile)
- Culegerea dovezilor de competenta (dovezi directe – produse efectiv in procesul de
evaluare conform ocupatiei Mecanic Auto, dovezi prezentate de candidat – lucrari si/sau
proiecte/ diplome/ fotografii/ recomandari, dovezi suplimentare solicitate de evaluatori
pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale)
- Analizarea dovezilor si luarea deciziei privind competenta, Inregistrarea si raportarea
rezultatelor evaluarii

- Eliberarea certificatelor de competenta profesionale conform ocupatiei Mecanic Auto,
emis de Autoritatea Nationala pentru Calificari, recunoscute la nivel national de catre
Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice si in afara teritoriului Romaniei, prin traducere legalizata si/sau aplicarea
Apostilei, conform prevederilor O.G. 129/2000 si Ordinul Min. Muncii nr. 4543/468 din
2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Lot 2 Programe evaluare si certificare competente profesionale – Pavator - 10 persoane,
Cod CPV 80530000-8
Cantitatea si Locatia: 4 persoane – Judetul Hunedoara, 2 persoane – Judetul Arad si 4
persoane – Judetul Timis
Descriere: Servicii de evaluare si certificare competente profesionale – Pavator. Serviciile
includ costuri de cazare, masa si transportul pentru evaluatori.
Procesul de evaluare si certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele
formale se raporteaza la ocupatia Pavator, evaluarea competenţelor se efectuează în raport cu
criteriile de realizare descrise în profilul ocupaţional de pregătire profesională.
Procesul de evaluare si certificare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi
instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale
dobândite pe căi non-formale sau informale, astfel:
- Asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluarii pe baza unei fise de
autoevaluare
- Unitati de competenta evaluate:
1. Organizarea locului de muncă
2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitătea în muncă şi
în domeniul situaţiilor de urgenţă
3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
4. Asigurarea calităţii lucrărilor executare
5. Întreţinerea echipamentelor de lucru
6. Planificarea şi pregătirea activităţii de pavare
7. Executarea lucrărilor pregătitoare pentru pavare
8. Realizarea pavajelor
9. Prepararea betoanelor şi mortarelor
- Planificarea si organizarea procesului de evaluare, (durata totala a procesului de
evaluare nu trebuie sa depaseasca 30 zile)
- Culegerea dovezilor de competenta (dovezi directe – produse efectiv in procesul de
evaluare conform ocupatiei Pavator, dovezi prezentate de candidat – lucrari si/sau
proiecte/ diplome/ fotografii/ recomandari, dovezi suplimentare solicitate de evaluatori
pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale)
- Analizarea dovezilor si luarea deciziei privind competenta, Inregistrarea si raportarea
rezultatelor evaluarii
- Eliberarea certificatelor de competenta profesionale conform ocupatiei Mecanic Auto,
emis de Autoritatea Nationala pentru Calificari, recunoscute la nivel national de catre
Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice si in afara teritoriului Romaniei, prin traducere legalizata si/sau aplicarea
Apostilei, conform prevederilor O.G. 129/2000 si Ordinul Min. Muncii nr. 4543/468 din
2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lot 3 Program evaluare si certificare competente profesionale - Instalator incalzire
centrale si gaze -- 12 persoane, Cod CPV 80530000-8
Cantitatea si Locatia: 3 persoane – Judetul Hunedoara, 6 persoane – Judetul Timis si 3
persoane – Judetul Arad
Descriere: Servicii de evaluare si certificare competente profesionale – Instalator incalzire
centrale si gaze. Serviciile includ costuri de cazare, masa si transportul pentru evaluatori.
Procesul de evaluare si certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele
formale se raporteaza la ocupatia Instalator incalzire centrale si gaze, evaluarea
competenţelor se efectuează în raport cu criteriile de realizare descrise în profilul ocupaţional
de pregătire profesională.
Procesul de evaluare si certificare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi
instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale
dobândite pe căi non-formale sau informale, astfel:
- Asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluarii pe baza unei fise de
autoevaluare
- Unitati de competenta evaluate:
1. Comunicarea la locul de muncă
2. Munca in echipa
3. Aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta
4. Aprovizionarea cu materiale a locului de munca
5. Intocmirea documentelor specifice
6. Perfectionarea activitatii profesionale
7. Planificarea activitatii
8. Diagnosticarea si remedierea defectiunilor la instaltiile termice
9. Executia si montajul retelelor de transport a agentului termic
10. Montajul instalatiilor interioare de incalzire centrala
11. Montarea surselor de caldura pentru incalzirea centrala
12. Punerea in functiune si reglajul instalatiilor de incalzire centrala
- Planificarea si organizarea procesului de evaluare, (durata totala a procesului de
evaluare nu trebuie sa depaseasca 30 zile)
- Culegerea dovezilor de competenta (dovezi directe – produse efectiv in procesul de
evaluare conform ocupatiei Instalator incalzire centrale si gaze, dovezi prezentate de
candidat – lucrari si/sau proiecte/ diplome/ fotografii/ recomandari, dovezi suplimentare
solicitate de evaluatori pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale)
- Analizarea dovezilor si luarea deciziei privind competenta, Inregistrarea si raportarea
rezultatelor evaluarii
- Eliberarea certificatelor de competenta profesionale conform ocupatiei Mecanic Auto,
emis de Autoritatea Nationala pentru Calificari, recunoscute la nivel national de catre
Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice si in afara teritoriului Romaniei, prin traducere legalizata si/sau aplicarea
Apostilei, conform prevederilor O.G. 129/2000 si Ordinul Min. Muncii nr. 4543/468 din
2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Intocmit,
Culda Cătălina
Manager Proiect

Verificat,
Bârsan Jeanina Gabriela
Responsabil Financiar

Formular 1
DECLARATIE de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese
in cadrul achizitiei directe
1. Subsemnatul......................................, în calitate de reprezentant legal al ..................
............................................., care va participa la achizitia directa organizată de CCIAT, în calitate de
achizitor, declar pe propria răspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achiziţie si sub
sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
Ofertantul nu se afla în conflict de interese, conform prevederilor art.14 din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, si anume:
nu există legături între subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului, nu exista legaturi
între subscrisa si membrii comisiei de evaluare :nu am/ nu avem drept membri în cadrul consiliului
de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi sau actionarii ori asociaţii semnificativi
precum si persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau
afin până la gradul al doilea inclusiv şi nu se află în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de
decizie în cadrul CCIAT.
- nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de
achizitie: nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun oferta
individuala si o alta oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in
cadrul unei alte oferte.
De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul
de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a
lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G.
nr.66/2011.
2. Subsemnatul / subsemnaţii ............................. reprezentant / reprezentanţi legali al/ai
ofertantului/ subcontractantului ......................................... declar că voi informa imediat
achizitorul dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, declar/declarăm 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,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

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

Operator economic,
.............................
(nume, prenume, semnătura, ştampila)

Lista Persoanelor cu functii de decizie din cadrul CCIAT
in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea achizitiei directe, Membri colegiului de
conducere si Membrii consiliului director sunt

Cornu Georgică, Președinte CCIAT
Chiriţă Florica, Presedinte Executiv, Presedinte Consiliu Director
Georgiu Darius Nicolae, Vicepresedinte CCIAT
Mişcă Toma-Remus, Vicepresedinte CCIAT
Pleascar Miliţa, Vicepresedinte CCIAT
Balint Elena, membru Colegiu conducere
Cotuna Vasile, membru Colegiu conducere
Găină Cristian Iliuţă, membru Colegiu conducere
Tomescu Mihaela-Loredana, membru Consiliu Director
Negroiu Constantin, Ec, CFP, membru Consiliu Director
Culda Octavian, Dir. PDFC-CIT, membru Consiliu Director,
Vasiu Mădălin-Cristian, Consilier Juridic, membru Consiliu Director
Culda Catlina - Manager Proiect, membru comisie
Barsan Jeanina – Responsabil financiar, membru comisie

Operator economic,
Data completarii ......................

.............................
(nume, prenume, semnătura, ştampila)

Formularul 2
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea achizitorului si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa
prestam___________________________________pentru suma
de_________________________________________________________________lei, la care se
adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ______________________lei.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in
termen de maxim __ zile de la solicitarea achizitorului.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data de __________ si
(ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.

Data _________________ / _____ / _____
_____________________ , (semnătură), in calitate de ____________________ legal
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
_____________________ (denumirea/numele operatorului economic)

Formular 3
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
CENTRALIZATOR DE PRETURI
pentru servicii
Lot....
Nr.

Program
Evaluare si certificare

Nr. pers

Locatie

Pret unitar
lei fara
TVA/persoana

1

Data _________________ / _____ / _____
_____________________ , (semnătură), in calitate de ____________________ legal
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
_____________________ (denumirea/numele operatorului economic)

Total
lei fara TVA

