
FORMULARUL 1 

OFERTANT 
înregistrat la sediul autoritatii contractante 

(denumirea/numele) nr. / 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către : Primăria iVIunicipiului Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr . l , cod poştal 710236, jud. 
Botoşani 

1. Ca urmare a anuntului/invitaţiei de participare aparut in 

din (zi/luna/an), privind aplicarea procedurii de achiziţie publică 

pentru atribuirea contractului având ca Furnizarea si plantarea de rasad flori anuale si 
crizantemeproduse la ghiveci de diferite dimensiuni si reamenajarea unor pastile de spaţiu 
verde situate pe domeniul public " , noi 

(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat, urmatoarele: 

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, in original si intr-un număr de 

copii: 

a) oferta; 
b) documentele care insotesc oferta; 

Avem speranţa ca oferta noastra este corespunzătoare si va satisface cerinţele dumneavoastra. 

Data completării Cu stima, 

Ofertant, 
(semnătură autorizata) 



FORMULARUL 2 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumire) 
INFORMAŢII GENERALE 

1. Denumire: 
2. Cod fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare: 
(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare) 

6. Obiect de activitate, pe domenii: 
(în conformitate cu prevederiie din statutul propriu) 

7. Birourile f i l ialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

8. Principala piaţă a afaceri lor: 

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: 

Anul 

Cifra de afaceri anuală SAU 
Cifra de afaceri anuală rezultând 
din producerea / comercializarea 

(la 31.12) 
- l e i -

Cifra de afaceri anuală SAU 
Cifra de afaceri anuală rezultând 
din producerea / comercializarea 

(la 31.12) 
- echivalent euro* -

1. 
2. 
3. 

Medie 
anuală: 

*- Conversia leu-valută se face prin raportarea la cursul mediu BNR aferent fiecărui an 
în parte. 

10. Cont trezorerie: RO deschis la 

Data completări i : 

(Nume, prenume) 

(Funcţie) 

(Semnătura autorizată şi ştampila) 



FORMULARUL 3 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumire) 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69' 
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 achiziţie publică, având ca 

obiect "Furnizarea si plantarea de rasad flori anuale si crizantemeproduse la ghiveci de diferite 

dimensiuni si reamenajarea unor pastile de spaţiu verde situate pe domeniul public ", 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 

- n u mă aflu in relaţii comerciale cu persoanele ce deţin funcţii de decizie in cadml 
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 ) 



OPERATOR ECONOMIC: 

{denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Domnilor, 
1. Examinând invitatia de participare si caietul de sarcini, publicate pe site-ul 

www.primariabt.ro subsemnatul, reprezentant al ofertantului 
(denumirea/numele ofertantului), 

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 
menţionată, să furnizam si sa executam lucrările privind contractul „ Furnizarea si plantarea de 
rasad flori anuale si crizantemeproduse la ghiveci de diferite dimensiuni si reamenajarea unor pastile 
de spaţiu verde situate pe domeniul public " pentru suma de 

lei (suma în litere şi în cifre), plătibilă după recepţia 
produselor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 

(suma în litere şi în cifre). 

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de zile, (durata 
în litere şi cifre), respectiv până ia data de (ziua /luna /anul), şi ea va rămâne 
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

3. Precizăm că: 
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
I J nu depunem ofertă alternativă. 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
4. înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 

ofertă pe care o puteţi primi. 

Data / / 

, (semnătură), în calitate de , legal 
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele (denumirea 
/numele operatorului economic) 

http://www.primariabt.ro


Anexa 3 la Caiet de sarcini 
Ofertant 

Denumire, adresa, nr. Of. Comeitului 

Formular ofertă 
Obiect : „Furnizare si plantare răsad flori anuale şi crizanteme produse la ghivece de diferite 
dimensiuni şi amenajarea peisagistică a unor pastile de de spaţiu verde " 

1. Furnizare răsad flori produs la ghivei 
Tab. 1 

Nr. 
crt. 

Denumire articol UM Cant Cond. Tehnică 
din Caiet sarcini 

Preţ / 
UM 

Total 
valoare 
lei 
faraTVA 

1 Răsad flori anuale la ghiveci de 7x7x8 cm buc 55.000 2.2.1 a); 2.3.1 

2 Răsad flori curgatore la ghiveci de 12-:~14 Buc 2.100 2.2.1 b): 2.3.2 

3 Răsad flori curgatore la ghiveci de 19-:-23cm Buc 400 2.2.1 c): 2.3.2 

4 
Răsad crizanteme multiflora la ghiveci de 22-
23 cm Buc 500 2.2.1 d), 1.3.3 

Total lei fara TVA - - - -

2. Plantare răsad flori 
Tab. 2 

Nr. 
crt. 

Denumire articol UM Cant Cond. Tehnică 
din Caiet sarcini 

tarif/ 
UM 

Total 
valoare 
lei fara 
TVA 

1 Mobilizarea manuala a solului, strangerea 
deşeurilor rezultat, nivelarea şi finisarea 
suprafeţelor după mobilizarea solului in 
vederea plantarii florilor anuale 

1 mp 1310 

3.2.3. a) 

2 Administrare ingăşământ pe sol , înainte de 
plantare flori, inclusive substanţa 

mp 1310 3.2.3.b) 

3 Plantat flori anuale în teren, inclusive primul 
udat 

buc 55.000 3.2.3.C); 3.2.4 

4 Plantat flori curgatoare in vase beton, in 
jardiniere de lemn, si obiecte decorative buc 2.500 3.2.3.C) 

5 Ancorare ghivece în obiectele decorative buc 30 3.2.3.d) 

6 Udarea suprafeţelor ocupate cu flori anuale 
de trei ori mp 1310 3.2.3.e) 

7 Udarea florilor din jardiniere vase de beton şi 
obiecte decorative 

buc 654 3.2.3.e) 

8 Plantat crizanteme toamna buc 500 3.2.5 



Total lei , fara TVA - - - -

3. Reamenajare peisagistică obiectiv sens giratoriu str. Marchian/ Cuza Vodă 
Tab. 3 

Nr. 
crt. 

Denumire articol U M Cant Cond. 
Tehnică 
din 
Caiet 
sarcini 

Preţ 
sau 
tar if / 
U M 

Total 
valoare 
lei 
fa raTVA 

1 Decapare strat vegetal pe o adancime de minimum 
10 cm , inclusiv eliminarea pamantului rezultat mp 13 4.2.2.1 

2 Mobilizarea manuala sau mecanizată a solului, 
strîngerea deşeurilor rezultate nivelarea şi 
finisarea suprafeţelor după mobilizare 

mp 100 
4.2.2.2 

3 Tavaiugire suprafaţă mobilizată mp 100 4.2.2.3 

4 încărcat/ descărcat, transport nisip cu o maşină de 
maxim 3 to de la locul de depozitare pana la 
sensul giratoriu cu maşina 

to 2 
4.2.2.4 

5 Aşternere nisip cu grosimea 2 cm, pe suprafaţa 
unde se montează ruloul de gazon mc 2 4.2.2.5 

6 Tavaiugire nisip (înainte de montare rulou gazon) mp 100 4.2.2.6 

7 Trasare forme pentru rabatele de flori mp 40 4.2.2.7 

8 Montare separator gazon ( intre pietriş si rabate 
flori) ml 90 4.2.2.8 

9 Administrare îngrăşământ pentru gazon ( sub 
stratul de rulou gazon ), mp 60 4.2.2.9 

10 Montare rulou gazon 1 mp 60 4.2.2.10 

11 Aşternere folie permeabilă sub stratul de pietriş 
ornamental 1 mp 13 

4.2.2.11 

12 Aşternere pietriş ornamental alb rotunjit cu 
dimensiunea 2-4 cm, în strat uniform cu grosimea 
de 5 cm 

kg 1040 
4.2.2.12 

13 Udat rulou gazon de trei ori consecutive, inclusiv 
consum apa ( 60mp x 3 ori) mp 180 4.2.2.13 

14 Procurare rulou gazon* mp 70 4.5.1 

15 Procurare foile permeabilă mp 13 4.5.2 

16 Procurare pietriş ornamentai rotunjit de dimensiuni 
2-4 cm kg 1040 

4.5.3 

17 Procurare separator gazon, ml 90 4.5.2 

Total le i , fără TVA - -
- -

*Cantitatea procura ta trebuie să acopera pierder i le de rulou gazon deoarece acesta se 
monteaza p e suprafe ţe neregulate ( est imat la 15%) 

4. R e a m e n a j a r e pastile de intersecţie Calea Naţ ională / str. Uzinei/ str. Sucevei 
Tab. 4 



Nr. 
crt. 

Denumire articol UM Cant Cond. 
Tehnică din 
Caiet sarcini 

Preţ 
sau 
tarif/ 
UM 

Total 
valoare 
lei 
faraTVA 

1 Decapare strat vegetal pe o adancime de minimum 
10 cm , inclusiv eliminarea pamantului rezultat mc 8 

4.3.2.1 

2 Aşternere folie permeabilă sub stratul de pietriş 1 mp 77,5 4.3.2.2 

3 Aşternere pietriş ornamental alb concasat cu 
dimensiunea 2-4 cm, in strat gros de 5 cm kg 3.875 4.3.2.3 

4 Procurare folie permeabilă mp 80 4.5.2 

5 Procurare pietriş ornamental alb concasat cu 
dimensiunea 2-4 cm kg 3.875 4.5.3 

6 Total le i , fără TVA - -
- -

5. Reamenajare peisagistică pastilă spaţiu verde parc Junior 

Tab. 5 
Nr. 

crt. 
Denumire articol UM Cant Cond. 

Tehnică din 
Caiet sarcini 

Preţ 
sau 
tarif/ 
UM 

Total 
valoare 
Iei 
faraTVA 

1 Mobilizarea manuala sau mecanizată a solului , 
strangerea în grămezi a deşeurilor şi nivelarea 
suprafeţei 

mp 105 
4.4.2.1 

2 încărcat/ descărcat şi transport pamant vegetal cu 
0 maşină de maxim 3 to, de ia depozit la obiectiv to 20 4.4.2.2 

3 Aşternere pamant vegetal de aprox. 10 cm 
grosime, pana ia 7 cm sub nivelul bordurii mp 105 4.4.2.3 

4 Tăvălugire pamant vegetal mp 105 4.4.2.4 

5 încărcat/ descărcat, transport nisip de la locul de 
depozitare pana la parcul Junior, cu o maşina de 
max. 3 to 

to 4 
4.4.2.5 

6 Aşternere nisip cu grosimea 2 cm mp 105 4.4.2.6 

7 Tavalugire nisip, mp 105 4.4.2.7 

8 Administrare îngrăşământ sub stratul de rulou 
gazon, inclusive substanta mp 105 4.4.2.8 

9 Montare separator gazon ml 68 4.4.2.9 

10 Montare rulou gazon 1 mp 105 4.4.2.10 

1 1 Aşternere folie permeabilă sub stratul de pietriş 
ornamental, exterior gazonului 1 mp 15 

4.4.2.11 

12 Aşternere pietriş ornamental alb rotunjit cu 
dimensiunea 2-4 cm, în strat uniform cu grosimea 
de 5 cm 

kg 1200 
4.4.2.12 

13 Săpare manuală gropi circulare, cu diametrul de 50 
cm si adâncime de 40 cm buc 9 4.4.2.13 

14 Săpare manuală gropi circulare, cu diametrul de 80 buc. 1 4.4.2.14 



cm şi adâncime de 60 cm 

15 Plantare buxus globular cu balot, inclusiv primul 
udat cu minimum 10 litri apă Buc. 3 

4.4.2.15 

16 Plantare trandafiri pomisor cu blot de pamant, 
inclusiv tutorarae cu tijă de bambus pentru 
susrinerea coroanei şiinclusiv primul udat cu 
minimum 10 litri apă 

buc 6 

4.4.2.16 

17 Plantare puiet prunus cerasifera cu balot, inclusiv 
primul udat cu minimum 30 litri apă Buc. 1 

4.4.2.17 

18 Aşternere folie permeabilă sub stratul de pietriş 
ornamental, din jurul puieţilor mp 8 

4.4.2.18 

19 Aşternere pietiş ornamental în jurul fiecărei plante 
pe 0 suprafaţă cu diametrul de 0,8m pentru buxus 
si trandafiri şi 1 metru la prun 

kg 640 
4.4.2.19 

20 Uidat rulou gazon, inclusiv materialul săditor de 10 
ori pana la prindere ( 10 mpx10) mp 1050 4.4.2.20 

21 Primul cosit mp 90 4.4.2.21 

22 Procurare folie permeabilă mp 15 4.5.2 

23 Procurare rulou gazon* mp 120 4.5.1 

24 Procurare pietriş ornamental concasat de 
dimensiuni 2-4 cm kg 1200 4.5.3 

25 Procurare separator gazon, ml 68 4.5.2 

26 Procurare prunus cerasifera Buc. 1 4.5.4.a) 

27 Procurare puieţi buxus globular buc 3 4.5.4.b) 

28 Procurare trandafiri pe port înalt buc 6 4.5.4.C) 

Total lei , fără TVA - -
~ -

neregulate ( est imat la 15%) 
a monta ju l acestuia pe suprafeţe 

La stabilirea tarifelor pe operaţii şi a preţurilor pen tm mater ialul săditor/unitatea de măsură 
se va ţine cont de toate cheltuieli le legate de munca vie, manipulare , transport, consum apă 
udat, astfel încât cerinţele prevăzute în Caietului de sarcini să f ie real izate în totalitate. 

6 Valoarea totală a ofertei 
Valoarea totală a ofertei, este suma valorilor totale din tabele m*. 1-:- 5, fără TVA, 

Semnătură, ştampilă ofertant 


