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FORMULARUL 4

OPERATOR ECONOMIC
(denumire)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute Ia art. 691
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)
(denumirea,
numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat la modalitatea de achiziţie prin
Cumpărare directă pentru atribuirea contractului de servicii, având ca obiect „Furnizare şi plantare a
269 buc.puieţi de arbori ornamentali de talie mare cu coroana formată, scoaterea a 105 buc. cioate,
furnizare şi montare a 520 buc.subansamblu tutori, furnizare şi plantare a 8 buc.thuja globulară"

organizată de Municipiul Botoşani, la data de

, declar pe proprie răspundere că:

-nu am drept membri in cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare
si/sau
-nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, ruda sau afin pana la gradul al
patrulea inclusiv
sau
- nu mă aflu în relaţii comerciale cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul Primăriei
municipiului Botoşani, despre care am luat la cunoştinţă din Invitaţia de participare încărcată
pe site-ul Primăriei Botoşani.

Data completării

Operator economic,
?•

(semnătura autorizată )

Pag. 1 din 1

ROMÂNIA
JUDEŢUL
BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI

V+fr

Piaţa Revoluţiei nr. 1
Tel/.Fax: 0231.502200/0231.531.595

Cod Postai - 710236 Cod Fiscal-3372882
site: www.primariabt.ro e-mail: primaria@primariabt.ro

FORMULARUL 3

OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute Ia art. 181 din Ordonanţa de Urgenta
a Guvernului nr.34/2006 cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul(a)

, în calitate de ofertant

la modalitatea de

achiziţie directă de servicii " Furnizare şi plantare a 269 buc.puieţi de arbori ornamentali de talie
mare cu coroana formată, scoaterea a 105 buc. cioate, furnizare şi montare a 520 buc.subansamblu

tutori, furnizare şi plantare a 8 buc.thuja globulară" organizată de Municipiul Botoşani, declar pe

proprie răspundere că:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a 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 care sunt stabilit
c) in ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale şi nu am adus
niciun fel de prejudicii beneficiarilor din motive imputabile mie prin îndeplinirea în mod
defectuos a obligaţiilor contractuale faţă de aceştia.
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) nu prezint informaţii false şi voi prezenta informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

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.
înţeleg 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,
(semnătură autorizată )
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Anexa 2 la Caiet de sarcini
Ofertant
Denumire, adresa, nr. Of. Comerţului
Formular ofertă
Obiect: „Furnizare şi plantare 246 buc. puieţi arbori ornamentali de talie mare cu coroana formată, cu
circumferinţa trunchiului de peste 12 cm, scoatere 110 buc. cioate, furnizare şi montare 246 buc.
subansamblu tutori
UM
Cant Cond.
Preţ
valoare
Denumire articol
Tehnică
sau
lei
din Caiet
tarifă
faraTVA
sarcini
UM
Procurare puieţi tei ornamentali (tilia Tomentosa şi
1 Platyphyllos) cu coroana formată
Buc
204
Cap. 3
2 Procurare puieţi catalpa cu coroana formată
Procurare puieţi corcoduş roşu (Prunus Pissardi
3 nigra) cu coroana formată
Procurare puieţi arbore de matase (albizia julibrissin)
4 cu coroana formată
Procurare puieţi arbore de gumă (Liquidambar
5 Styraciflua) cu coroana formată
Procurare puieţi salcie creată ( Salix Matsudana) cu
6 coroana formată
Procurare puieţi salcam globular(robinia pseudocacia
7 umbraculifera) cu coroana formată
Procuare puieţi de paltin argintiu (Acer
8 Saccharinum) cu coroana formata

Buc

15

Cap. 3

Buc

13

Cap. 3

Buc

12

Cap. 3

Buc

12

Cap. 3

Buc

8

Cap. 3

Buc

1

Cap. 3

Buc

4

9 Procurare puieţi buxus globular

Buc

8

Cap.3
Cap. 3.2.2
şi 3.3

520

Cap.4

105

Cap. 5.1

171

Cap. 5.2

269
8

Cap. 5.3
Cap 5.4
Cap 5.1.3
c)
Cap. 6

10 Procurare subansamblu 3 tutori
Buc
Scoatere mecanizată cioate cu îndepărtarea totală a
sistemului radicular, inclusiv eliminarea deşeurilor
11 rezultate
Buc
Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări
izolate, cu păstrarea structurii solului şi separarea
12 stratului de pământ vegetal
buc
Plantare puieţi de arbori foioşi de talie mare cu balot
13 de pământ, inclusiv eliminarea deşeurilor rezultate
buc
14 Plantare puieţi arbuşti (tuia globulara)
buc

15 Astupare gropi
buc
7
16 Montare subansamblu tutori şi ancorare arbori
Buc. 520
total
Profit..%
Total fară TVA
Total cu TVA
La stabilirea tarifelor pe operaţii şi a preţurilor pentru materialul săditor/unitatea de măsură se va ţine cont
de toate cheltuielile legate de munca vie, manipulare, transport, consum apă udat, pământ vegetal şi
fertilizator pentru oparaţia de plantare, depozitare şi eliminare a deşeurilor rezultate, combustibil, etc.,
astfel încât toate cerinţele Caietului de sarcini să fie realizate în totalitate.
Semnătură, ştampilă ofertant

