
FIN 1 B

FIN 1

FIN 4 Reprezintă datele de intrare pentru formula de ajustare a prețului

Formular Propunere Financiară

FIN 3

Reprezintă formularul centralizator al propunerii financiare, în care ofertantul prezintă prețul total al ofertei sale.

Reprezintă CENTRALIZATORUL cheltuielilor pentru activitatile care trebuie realizate

Reprezintă angajamentul privind condițiile contractuale.

FIN 1 A

FIN 2 Reprezintă fluxul de numerar pentru realizarea lucrării 

Instrucțiuni de utilizare a formularului de Propunere Financiară

Acest formular de Propunere financiară este format din următoarele secțiuni:

Reprezintă defalcarea cheltuielilor pe categorii de lucrări, până la nivel de cantităţi de lucrări, respectiv 
FORMULARUL F3 din HG 907/2016,

Organizare de șantier (OS) “STATIE DE MASURARE GAZE NATURALE SI CENTRU DE CONTROL”
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FIN 1 - Propunere Financiară

Ofertant [introduceți denumirea ofertantului]

Titlul procedurii [introduceți titlul procedurii]

Nr. anunțului de participare [introduceți nr. anunțului de participare]

Data [introduceți data anuntului de participare zz/ll/aa]

Prețul total din  FIN 1 A 0,00    

TOTAL RON  (EURO TVA) 0,00 

Sumarul prețurilor ofertate
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FIN1A

Nr. crt. Activitate U.M. Cantitate Pret Unitar (EURO) Pret total (EURO)

1 Elaborarea proiectului tehnic Buc. 1,00 0,00 EUR 0,00

2 Elaborarea detaliilor de executie Buc. 1,00 0,00 EUR 0,00

3 Asistența tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor si montajul 
echipamentelor Buc. 1,00 0,00 EUR 0,00

4 Reabilitare drum existent DC4 din drum comunal de pământ in drum 
pentru trafic mediu carosabil din beton Ansamblu 1,00 0,00 EUR 0,00

5 Canivou de protecție din beton, cămine de tragere pentru pozare LES 
20KV Ansamblu 1,00 0,00 EUR 0,00

6
Pozare linie electrica subterana LES 20kV 3x1x185mmp in tub de 
protecție D160mmp, in canivou de beton, inclusiv terminale de 
interior, exterior si manșoane monopolare

Ansamblu 1,00 0,00 EUR 0,00

7

Montare PT complet echipat cu 2 anvelope (priza de pământ, fundație, 
celula linie, celula măsura, celula record, celula DG, celula SI cu trafo 
4KVA, trafo 630kVA/20/0.4kV, întrerupător general In=1000A), boxa 
transformator 2500kVA 2 buc, transformator uscat 2500 kVA 3 buc

Ansamblu 1,00 0,00 EUR 0,00

8 Montare instalație de MT pentru preluarea tuturor funcțiilor din stația 
MT Costinești, transfer consumatori preluare linii OS Ansamblu 1,00 0,00 EUR 0,00

Valoare totala propunere financiara fara TVA EUR 0,00
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FIN 1B

Ofertantul va completa si va prezenta listele cu cantitati de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3, conform 
HG 907 / 2016)
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FIN 2 - Fluxul de numerar

Ofertantul va prezenta fluxul de numerar pentru toată perioada de derulare a activităților în 
cadrul Contractului, fie în cadrul acestei foi de calcul, fie în cadrul unui fișier separat. 
Utilizând ca date de intrare:

 1. Grafic general de realizare a lucrarilor

2. Condițiile contractuale generale și specifice referitoare la acceptara la plată, facturarea și 
plata lucrărilor

 3. Condițiile din contractele de subcontractare încheiate cu subcontractorii propuși,

4. Condițiile de contractare și plată ale operatorului economic ofertant cu furnizorii săi,

5. Cheltuielile pentru manopera si alte cheltuieli ale acestuia

6. Sursele de venituri sau sursele de finanțări la care are acces
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FIN 3 - Angajamentul privind condițiile contractuale

Ofertantul va prezenta Contractul semnat  prin care demonstrează că este de acord cu 
condițiile contractuale communicate de Entitatea Contractantă în Documentația de 
Atribuire fără rezerve sau restricții.
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FIN 4 Formula de ajustare a pretului

Element de cost Denumirea elementului de cost
Nivelul coeficient / 
pondere in formula

Sursa informatiei
Referinta : T0= 30 zile inainte de 

termenul limita pentru 
depunerea ofertelor

a Parte neajustabila 10% - -

b Forța de muncă 40%
[introduceți sursa de publicare a 

informatiei]
[introduceți valoarea indicelui la 

T0]

c Materiale -  ciment 10%
[introduceți sursa de publicare a 

informatiei]
[introduceți valoarea indicelui la 

T0]

d Materiale -  cabluri electrice 10%
[introduceți sursa de publicare a 

informatiei]
[introduceți valoarea indicelui la 

T0]

e
Echipamente -  punct de 

transfomare
30%

[introduceți sursa de publicare a 
informatiei]

[introduceți valoarea indicelui la 
T0]

Total 100,00%

Introduceti informatiile solicitate in tabelul de mai jos.
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