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                                                                    APROBAT 
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FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI 
 
 

I. a. Autoritatea contractantă 
Denumire:ADMINISTRAŢIA MONUMENTELOR ŞI PATRIMONIULUI TURISTIC 
Adresă:Str. SEVASTOPOL, Nr. 24 , SECTOR 1  
Localitate:BUCURESTI Cod 

poştal:10992 
Ţara:ROMÂNIA 

Persoana de contact: 
 
În atenţia : Manager Radu Negrei 

Telefon: 021.318.37.67 / 021.318.37.68 

E-mail:ampt-bucuresti@pmb.ro 
Site:  www.ampt.ro 

Fax:021.318.37.66 

Adresă Internet la care se poate accesa invitaţia 
de participare şi documentaţia de atribuire: 
 

 
http://www.e-licitatie.ro  

 
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 

� autorităţi locale  
  

� recreere, cultură şi religie  
 

 
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute la adresa: Str. Sevastopol, Nr. 24, sect. 1,   
Bucureşti 
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări :     29.11.2010 ora limită 15.00  
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 03.12.2010. ora 14.00  

 
I c) CĂI DE ATAC 
Eventulalele contestaţii se pot depune: 
 - la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor  
 - la autoritatea contractantă conform art 256^1 alin 91) si art. 271 din OUG 34/2006. 
 
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor 
Adresă:str. Stavropoleos nr. 7,sector 3  
Localitate:       Bucuresti         Cod poştal:  030094    Ţara:Romania 
E-mail:   office@cnsc.ro               Telefon:021.310.46.42 
Adresă internet:   
www.cnsc.ro           

Fax: 021.310.46.42 

 
 
Denumirea instanţei competente: Curtea de Apel Bucuresti 
Adresă: Splaiul Independentei nr.5  
Localitate:      Bucuresti          Cod poştal:  050091    Ţara:Romania 
E-mail:                  Telefon: 021.419.31.34 
Adresă internet:               Fax: 

 
I.d.Sursa de finanţare: 

Sursa de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit : Bugetul local 
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II .OBIECTUL CONTRACTULUI   
 
II.1) Descriere 
II.1.1.Realizare studii de fezabilitate pentru transpunerea în material definitiv a „ Aleii 
Cariatidelor”, reconstituirea ansamblului monumental „Grota” în Parcul Carol I şi 
supraînălţarea „Fântânii George Gr. Cantacuzino-1870”. 
 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării : “ Realizare studii de fezabilitate pentru : 
transpunerea în material definitiv a Aleii Cariatidelor   - Parcul Herăstrău , reconstituirea 
ansamblului monumental Grota- Parcul Carol I şi supraînălţarea Fântânii George Gr. 
Cantacuzino-1870”- Parcul Carol I. 
 
 
Cod CPV    79314000-8 
II.1.3) Procedura se finalizează prin :   Contract de achiziţie publică.     
    
II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică : 10 zile 
 

 II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate              nu X 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Prestatorul se obligă să realizeze studii de fezabilitate pentru : 

o Transpunerea în material definitiv a „Aleii Cariatidelor” -Parcul Herăstrău; 
o Reconstituirea ansamblului „Grota” - Parcul Carol I; 
o Supraînălţarea „Fântânii George Gr. Cantacuzino-1870”- Parcul Carol I.  

     2.2) Pentru fiecare monument în parte se va întocmi studiu de fezabilitate care să conţină, 
conform H.G. nr. 28/2008, anexa 2, următoarele : 
A. Piese scrise : 

• date generale 
• informaţii generale privind proiectul; 
• descrierea investiţiei ; 
• date tehnice ale investiţiei; 
• durata de realizare şi etapele principale, graficul de realizare a investiţiei; 
• costuri estimative; 
• analiza cost beneficiu; 
• surse de finanţare a investiţiei; 
• principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei; 
• avize şi acorduri de principiu. 

B. Piese desenate: 
• plan amplasare în zonă (1:25000-1:5000); 
• plan general (1:2000-1:500); 
• planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de 

coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului; 
• planuri speciale, profile transversale, după caz. 

 
2.3) Studiile de fezabilitate se vor întocmi în vederea demarării procedurilor de accesare a 
fondurilor europene pe axa 5.1 pentru materializarea celor trei obiective culturale . 
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III. Condi ţii specifice contractului  
 
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz)       nu x 

 
IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Procedura selectată 
Licitatie deschisa         

 
IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică               nu x 
 
IV.3) Legislaţia aplicată  – Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare,  HG nr. 925 /2006 cu 
modificările şi completările ulterioare şi după caz, alte acte normative  
(vezi www.anrmap.ro) 
 

 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE  
 

În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele şi 
formularele menţionate mai jos. 
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 
Cerinţă obligatorie: 

• Declaraţie privind eligibilitatea - formular 12A 
• Declaraţie privind calitatea de participare la procedură 
• Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanţă- formular 12B 
• Certificat de atestare fiscală privind plata impozitelor , original. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
 

Persoane juridice române 
Solicitat X        

Cerinţă obligatorie: 
 - Certificat de inregistrare-copie; 
 -Certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului ,original 
 

Persoane juridice  străine 
Solicitat X        

Cerinţă obligatorie: 
Documente care dovedesc o formă de înregistrare / 
atestare ori apartenenţa din punct de vedere 
profesional.(copie legalizată) 

V. 3) Situaţia economico-financiară    
 

 
Informaţii privind situaţia 

economico-financiară 
Solicitat X        

 

Cerinţă obligatorie: 
• Formular informatii generale, din care să 

rezulte cifra de afaceri in minim  460.000 lei ;  
 

V.4) Capacitatea tehnică  
 

Informaţii privind capacitatea tehnică 
 

Cerinţă obligatorie: 
• Lista serviciilor executate în ultimii 3 ani, care 

vor cuprinde valori, perioada , locul prestării 
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Solicitat  X       serviciilor şi beneficiari. 
• Experienta similară, din care să rezulte 

efectuarea unor servicii similare. Minim 2  
contracte cu o valoare însumată  de 570.000 lei. 
 Informaţii privind obligaţiile contractuale în curs.

Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente privind situaţia personală, capacitatea de exercitare a  
activităţii profesionale, situaţia economico - financiară, precum şi capacitatea tehnică şi 
profesională, solicitate prin documentaţia de atribuire duce la respingerea ofertei ca 
neconformă. 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
 
 

VI.1) Limba de redactare a ofertei 
             
             Limba română  
 

 
 

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 

Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de 
zile de la data de deschidere a ofertelor. 
Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta 
valabilă pe toată perioada de valabilitate 
prevăzută; 

   VI.3) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Se solicită obligativitatea de întocmire a 
acesteia conform anexei 2 din H.G. nr. 28/2008. 

     VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Formular de ofertă în care va fi prevăzută 
valoarea totală a devizului estimativ pentru 
relizarea celor trei studii de fezabilitate. 

VI.5) Modul de prezentare a ofertei 
 
 
 
 

 

1.Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al 
ofertei si al documentelor care o însoţesc, în 
original. 
2. Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau 
scris peste cel dinainte, sunt valide doar dacă 
sunt vizate de către persoana/persoanele 
autorizată/autorizate să semneze oferta; 
3. Plicul cu oferta trebuie să fie marcat cu 
denumirea şi adresa ofertantului, pentru a 
permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în 
cazul în care oferta respectivă este declarată 
întârziată.  
4. Plicul trebuie să fie marcat cu adresa 
autorităţii contractante şi cu inscripţia: „A NU 
SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 
07.12.2010, ora 11.00’’. 
5. Dacă plicul exterior nu este marcat conform 
prevederilor de la pct.4 autoritatea contractantă 
nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru 
rătăcirea ofertei. 

 
VI.7) Data limită de depunere a ofertelor  

06.12.2010 ,ora 12.00  la sediul AMPT din Str. 
Sevastopol,  Nr.24, sect 1, Bucuresti 

 
 

         Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica 
sau retrage oferta numai înainte de data limită 
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VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării 
ofertei 

stabilită pentru depunere la punctul VI.7). 
          Modificarea sau retragerea de 
candidaturii/ofertei se realizează prin solicitare 
scrisă în acest sens, depusă până la data limită 
stabilită pentru depunere. 
           Pentru a fi considerate parte a 
candidaturii/ofertei, modificările trebuie 
prezentate cu amendamentul că pe plicul 
exterior se va marca, în mod obligatoriu, şi 
inscripţia "MODIFICĂRI”. 
          Ofertele depuse după data/ora limită 
înscrisă la pct.VI.7 sunt declarate întârziate  şi 
sunt respinse. 

 
VI.9) Deschiderea ofertelor 

07.12.2010, ora 11.00 la sediul AMPT din Str. 
Sevastopol, Nr.24 ,sector 1, Bucuresti 
Condiţii pentru participanţii la sedinţa de 
deschidere : 
• Împuternicire semnată de reprezentantul 

legal al operatorului economic, pentru 
persoana fizică autorizată să participe la 
şedinţa de deschidere 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VI.1) Preţul cel mai scăzut:   
FACTOR DE EVALUARE 
 
1.PREŢUL CEL MAI SCĂZUT 

PONDERE 
 
100% 

 
a) Criteriul preţ :      pondere  100 % 
 

-Pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim (100 puncte).   
    

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
VIII.1) Ajustarea preţului contractului  

 
   Preţul este ferm. Nu se acceptă ajustarea 
preţului contractului. 

   VIII.2). Garanţia de bună execuţie a 
contractului    
 

Solicitat X            

- cuantumul garanţiei de bună execuţie exprimată 
procentual este  de 5 % din valoarea fără TVA a 
contractului; 
- modul de constituire a garanţie de bună execuţie 
–conform HG 925/2006 art. 90 (1) cu 
modificările şi completările ulterioare, prin 
scrisoare de garanţie bancară, ce va constitui 
anexă la contract si va fi prezentata autoritatii 
contractante in termen de 2 zile de la incheierea 
contractului 

 
Şef Serviciu Achiziţii,                         
     Rodica Nimară                                                                                 Întocmit, 
 Cornelia Apostol 
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Aprobat, 
Manager, 

Traian Radu Negrei 
 
 

CAIET DE SARCINI  
STUDII DE FEZABILITATE PENTRU: TRANSPUNERE ÎN MATERIAL 
DEFINITIV A „ ALEII CARIATIDELOR” , PENTRU RECONSTITUIREA 

ANSAMBLULUI MONUMENTAL „GROTA”, PENTRU SUPRAÎNALŢAREA 
„FÂNTÂNII GEORGE GR. CANTACUZINO-1870” 

 
1. ACHIZITOR : ADMINISTRAŢIA MONUMENTELOR ŞI PATRIMONIULUI 

TURISTIC, Str. Sevastopol nr. 24, Sect. 1, Bucureşti 
2. OBIECTUL ACHIZI ŢIEI : STUDII DE FEZABILITATE PENTRU: 
-TRANSPUNERE ÎN MATERIAL DEFINITIV A „ ALEII CARIATIDELOR” - 
PARCUL HERĂSTRĂU; 
   - RECONSTITUIREA ANSAMBLULUI MONUMENTAL „GROTA” - PARCUL 
CAROL I;  
-SUPRAÎNALŢAREA „FÂNTÂNII GEORGE GR. CANTACUZINO-1870”- 
PARCUL CAROL I 
3. Cod CPV: 79314000-8, studii de fezabilitate 
4. SURSA DE FINANŢARE : Bugetul Local  
5. SCOPUL ACHIZI ŢIEI:   

Se intenţionează accesarea de fonduri europene, pe axa 5.1, pentru materializarea 
urmatoarelor : transpunerea în material definitiv a Aleii Cariatidelor, reconstituirea 
ansamblului monumental Grota şi supraînălţarea Fântânii George Gr. Cantacuzino- 
1870. Astfel, în vederea demarării procedurilor de accesare a fondurilor europene, 
conform Ghidului pe axa 5.1 si H.G. 28/2008, se impune realizarea studiilor de 
fezabilitate pentru : 

A. PARCUL HERĂSTRĂU  
Adresa: Piaţa Charles de Gaule f.n.( delimitat de Bd. Prezan Constantin, mareşal- 
Şos Kiseleff, Şos. Bucureşti- Ploieşti- str. Elena Văcărescu-Şos. Nordului-Bd. 
Aviatorilor) 
Importanţa: A 
Cod pe LMI 2004 a MCC: B-II-a-A-18802 
Monumentul “ALEEA CARIATIDELOR”  
Autor: Constantin Baraschi , 
Data inaugurarii: :1939  
Amplasare: Parcul Herăstrău, intrarea dinspre Piaţa Charles de Gaule, sectorul 1 
Descriere obiectiv :  

Grupul statuar este format din 20 statui din piatră artificială, amplasate câte 10 pe 
fiecare parte a aleii, fiecare grup fiind unit printr-o arhitravă. Cariatidele reprezintă 
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ţărănci din Muscel şi Mehedinţi, cu ulcioare pe cap, diferenţiate după poziţia mâinilor. 
Pe cele 2 pile de zidărie din partea sudică a ansamblului sunt plasate 2 steme, realizate 
în bronz, ale Municipiului Bucureşti- cea de la 1879 (stânga) şi cea actuală 
(dreapta).Având în vedere cercetările recente care au dus la descoperirea într-un cimitir 
bucureştean a unei replici de epocă a personajului feminin din ansamblul „Fântâna 
Modura”, se va lua în considerare şi restaurarea fântânii. 
Astfel, se impune realizarea unui studiu de fezabilitate privind transpunerea în material 
definitiv a „ Aleii Cariatidelor”, la elaborarea acestuia avându-se în vedere şi restaurarea 
„Fântânii Modura”.  

B. PARCUL CAROL I 
Adresa:Piaţa Libertăţii f.n.(delimitat de Piaţa Libertăţii-str. General Candiano 
Popescu-Calea Serban Vodă- str. Cuţitul de Argint- str. dr. Constantin Istrati) 
Importanţa : A 
Cod pe LMI 2004 a MCC: B-II-a-A-19016 
Ansamblul monumental “ Grota”, format din: 
b.1) „Gigantul” 1  

Autor: Dimitrie Paciurea , 
Data amplasării : 1906, 
Amplasare: Parcul Carol I 

    Cod pe LMI 2004 a MCC: B-III-m-A-20005 
         Descriere obiectiv :  
Soclu paralelipipedic din beton, placat cu travertin de Bampotoc, cu dimensiunile de 
0,85x 1,94x 1,64 m. 
Statuie din piatră (calcar) de Podeni cu înălţimea de 3,09 m, având partea inferioară din 
mai multe blocuri ansamblate. Initial a facut parte din ansamblul „Grota”. 

b.2) „Gigantul” 2  
Autor: Frederich (Fritz) Storck 
Amplasare: Parcul Carol I, 
Data amplasării  : 1906, 
Cod pe LMI 2004 a MCC: B-III-m-A-20006 
Descriere obiectiv:  

Soclu paralelipipedic din beton, placat cu travertin de Bampotoc, cu dimensiunile de 
0,84 x 1,95x 1,75 m.Statuie realizată din blocuri de piatră (calcar) de Podeni cu 
înălţimea de 2,82 m, având partea inferioară din mai multe blocuri ansamblate. Iniţial a 
făcut parte din ansamblul „Grota”. 
 
b.3) „ Nimfa adormită”  
Autor: Filip Marin 
Amplasare: Parcul Herăstrău, 
Descriere obiectiv:  
Statuie din marmură cu dimensiuni de 1,40 x 3,27 x 1,70 m. 
Soclu din piatră cu înalţimea de 0,70 m. Iniţial a făcut parte din ansamblul „Grota”, fiind 
amplasată în Parcul Carol I.  
Aceste creaţii sculpturale reprezentau „urmările geloziei”, cei doi bărbaţi („Giganţii”) 
privind la femeia („Nimfa adormită”) pe care au omorât-o spre a nu fi soţia nici unuia 
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dintre ei. Iniţial au fost amplasate în faţa imitaţiei unei peşteri, în mijlocul unui bazin cu 
apă, în Parcul Carol I, în anul 1906, în zona treptelor care urcă spre platforma 
Mausoleului (la inaugurare aici se afla Palatul Artelor). După construirea 
„Mausoleului”, cei doi „Giganţi” au fost reamplasaţi de o parte şi de cealaltă a aleii 
principale din Parcul Carol I, iar „Nimfa adormită” a fost stramutată pe actuala locaţie 
din Parcul Herăstrău, zona Exploflora. 
Se impune realizarea unui studiu de fezabilitate privind refacerea acestui ansamblu 
monumental, prin reunirea celor trei statui („Giganţii” şi „Nimfa adormită”) pe un 
amplasament adecvat în Parcul Carol I .  
 

C. „Fântâna George Gr. Cantacuzino-1870” 
Autor: Arh. Freinwald si scupltor Karl Storck 
Amplasare: Parcul Carol I, 
Data amplasării  : 1870, 
Cod pe LMI 2004 a MCC: B-III-m-A-20004 
Descriere obiectiv: 
Opera de artă se prezintă ca o construcţie monumentală (inălţime 7,50 m la 

nivelul bazinului şi o dimensiune în plan de 3,0 m x 4,40 m), din piatră, în formă de arc, 
decorată cu elemente de baroc occidental şi ornamente autohtone de origine bizantină. 
Are trei faţade : cea frontală şi două laterale încadrate de basoreliefuri cu aspect de 
stâlpi, pe fiecare dintre aceştia fiind plasaţi pilieri ce susţin antablamentul. Pe fiecare 
pilier sunt fixate plăci de ceramică înfăţisând un ecuson în care se vede un cavaler 
medieval deasupra o coroană în 10 colţuri în formă de turn. Pe faţada principlă se 
deschide o arcadă centrală, de forma unei bolţi în formă de con, care se susţine pe patru 
coloane pline într-o firidă semicirculară. Coloanele canelate, cu capitele compozite, au 
ca bază piedestale cilindrice cu elemente rococo (ghirlande de flori şi fructe). Arcada 
este decorată cu ove şi perle, având o cheie de boltă în formă de consolă; în relief sunt 
prezentate aici două figuri decorative de balauri înaripaţi , semiantropomorfi. Pe 
arhitravă şi sub cornişe sunt baghete, împletituri, elemente vegetale geometrizate şi 
dendricoli. Cornişa, cu profil simplu de arhitectură clasică, este decorată în colţuri cu 
câte o placă ceramică, înfăţişând o mască antică. Întreaga construcţie este încununată de 
o friză. La baza monumentului se află un bazinet în formă de concă (scoică) şi un bazin 
larg semicircular de piatră.  
Se intenţionează supraînălţarea fântânii, pentru evitarea inundaţiei acesteia şi pentru 
punerea în valoare a monumentului. Astfel, se impune realizarea unui studiu de 
fezabilitate, la elaborarea acestuia luându-se în considerare şi optimizarea aducţiunii cu 
apă.  
6. ELABORAREA OFERTEI:  

Oferta va cuprinde: 
a) documentele de calificare, conform art. V  din fişa de date a achiziţiei; 
b) oferta financiară pentru elaborarea celor trei studii de fezabilitate. 

Conţinutul studiilor va fi conform H.G. 28/2008- anexa 2.  
 
7. TERMENUL DE EXECUŢIE:  

- 10 de zile de la semnarea contractului. 
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8. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE :  
− cuantumul garanţiei de bună execuţie exprimată procentual este  de 5 % din valoarea 
fără TVA a contractului; 
− modul de constituire a garanţiei de bună execuţie –conform art. 90 (1) H.G. nr. 
925/2006 ,cu modificările şi completările ulterioare prin scrisoare de garantie bancară, 
ce va fi anexă la contract si va fi prezentată autoritatii contractante în termen de 2 zile de 
la încheierea contractului. 
9. PREŢUL OFERTEI  – va fi exprimat în lei cu şi fără TVA  
 
10. CRITERII DE ATRIBUIRE:  preţul cel mai scăzut. 
 
11. Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate minimale. 

 
Serviciul Achiziţii  

Şef serviciu,  Întocmit,              
Nimară Rodica                                                                                   Cornelia   Apostol 
    
                                                        
 
 

CONTRACT DE SERVICII 
NR. ........../........ 

 
 
 

1.Păr ţi contractante 
 

1.ADMINISTRA ŢIA MONUMENTELOR ŞI PATRIMONIULUI TURISTIC 
cu sediul în Bucureşti, Str. Sevastopol, nr. 24, tel. 212.86.75, cont IBAN RO88 
TREZ 7015.010X.XX000305 deschis la Trezoreria sector 1, reprezentată prin Radu 
Traian Negrei - manager, în calitate de beneficiar,  

                şi 
                     2. ........................................................ în calitate de prestator, pe de alta parte. 

 
 
2. Definiţii  
 
 
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat 
între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de servicii, în 
calitate de prestator; 

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în 
prezentul contract; 
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c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract; 
   d) servicii – elaborarea studiului de fezabilitate; 

e) studiu de fezabilitate - documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc 
principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza 
necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, 
tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării;  

f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului 
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea 
nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.  
 
3. Obiectul şi preţul contractului  
 
3.1- Prestatorul se obligă să realizeze studii de fezabilitate pentru : 

o Transpunerea în material definitiv a „Aleii Cariatidelor” -Parcul 
Herăstrău; 

o Reconstituirea ansamblului „Grota” - Parcul Carol I; 
o Supraînălţarea „Fântânii George Gr. Cantacuzino-1870”- Parcul Carol I.  

3.2.- Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului “ Realizare studii de fezabilitate pentru : transpunerea în material definitiv 
a Aleii Cariatidelor  , reconstituirea ansamblului monumental Grota şi supraînălţarea 
Fântânii George Gr. Cantacuzino-1870”. 
3.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil  prestatorului de către 
achizitor, este de ........... lei, la care se adaugă TVA ......... lei, în total .......... lei. 
Pretul pentru fiecare studiu de fezabilitate în parte este: 
 
Nr. 
crt. Monument Studiu de fezabilitate Valoare 

(lei) 
fără TVA 

1 Aleea Cariatidelor Transpunere în material definitiv  

 
2 

 
Grota  

Reconstituire ansamblu monumental în 
Parcul Carol I prin reunirea urmatoarelor 
statui : Giganţii şi Nimfa Adormită 
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3 Fântâna George 
Gr. Cantacuzino -
1870 

Supraînălţare   

 TOTAL   

 
 
 
4. Durata contractului 
 
4.1.– Prestatorul se obligă să realizeze: „Studii de fezabilitate pentru transpunerea în 
material definitiv a Aleii Cariatidelor  , reconstituirea ansamblului monumental 
Grota şi supraînălţarea Fântânii George Gr. Cantacuzino-1870” în termen de 10 
zile de la semnarea contractului. 
4.2.– Prezentul contract înceteaza să producă efecte după predarea studiilor de 
fezabilitate pentru : transpunerea în material definitiv a Aleii Cariatidelor  , 
reconstituirea ansamblului monumental Grota şi supraînălţarea Fântânii George 
Gr. Cantacuzino-1870. 
 
5. Aplicabilitate 
 
5.1. - Contractul de servicii intră în vigoare, după semnarea de catre ambele părţi. 
 
 
6. Documentele contractului 
 
6.1. - Documentele prezentului contract sunt: 

a. Oferta;  
b. Caietul de sarcini  
c. Propunerea tehnică şi propunerea financiară 
d. Scrisoarea de bună garanţie 

 
7. Drepturi de proprietate intelectuală 
 
7.1. - Proiectantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror reclamaţii 
şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală, 
legate de prestarea serviciilor de realizare studii de fezabilitate. 
 
8. Responsabilităţile prestatorului 
 
8.1 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate 
cu caietul de sarcini. 
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8.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a realiza „Studii de fezabilitate pentru 
transpunerea în material definitiv a Aleii Cariatidelor  , reconstituirea ansamblului 
monumental Grota şi supraînălţarea Fântânii George Gr. Cantacuzino-1870. 
8.3. -Pentru fiecare monument în parte se va întocmi studiu de fezabilitate care să 
conţină, conform H.G. nr. 28/2008, anexa 2, următoarele : 
A. Piese scrise : 

• date generale 
• informaţii generale privind proiectul; 
• descrierea investiţiei ; 
• date tehnice ale investiţiei; 
• durata de realizare şi etapele principale, graficul de realizare a investiţiei; 
• costuri estimative; 
• analiza cost beneficiu; 
• surse de finanţare a investiţiei; 
• principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei; 
• avize şi acorduri de principiu. 

B. Piese desenate: 
• plan amplasare în zonă (1:25000-1:5000); 
• plan general (1:2000-1:500); 
• planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri 

de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului; 
• planuri speciale, profile transversale, după caz. 

8.4. Studiile de fezabilitate se vor întocmi în vederea demarării procedurilor de accesare 
a fondurilor europene pe axa 5.1 pentru materializarea celor trei obiective culturale . 

 
9. Responsabilităţile achizitorului  
 
9.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze studiile de fezabilitate în termenul convenit. 
9.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul de 14 zile de la 
emiterea facturii de către acesta.  
 
 
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
 
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul 
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0.2%/zi din preţul contractului, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
10.2 - În cazul în care achizitorul ( dacă are contul alimentat de la buget pentru aceasta 
achiziţie) nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu 
0.2%/zi din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor  
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10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de 
drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, 
cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
 
11. Garanţia de bună execuţie 
 
11.1. – Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din valoarea contractului fără 
TVA, în valoare de ............... lei. 
11.2.– Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie va fi, conform art. 90(1) din 
H.G. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare, prin scrisoare de garanţie 
bancară, care va constitui anexă la prezentul contract si va fi prezentată autorităţii 
contractante în termen de 2 zile de la încheierea contractului. 
11.3. Restituirea garanţiei de bună execuţie pentru toate studiile de fezabilitate se va 
efectua în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie.  
11.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
 
 
12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
 
12.1. - Prestatorul are obligaţia de a începe elaborarea studiilor de fezabilitate pentru 
: transpunerea în material definitiv a Aleii Cariatidelor  , reconstituirea ansamblului 
monumental Grota şi supraînălţarea Fântânii George Gr. Cantacuzino-1870 , după 
semnarea contractului. 
12.2. - Studiile executate în baza contractului trebuie finalizate în termenul prevăzut la 
art. 4.1.  
12.3 În cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, 
părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului;  
12.4. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului pprestatorul nu respectă termenul de 
predare, din motive obiective, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, 
achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul 
părţilor, prin act adiţional. 
12.5. - Cu excepţia prevederilor clauzei privind forţă majoră şi în afara cazului în care 
achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei 12.3, 12.4, o întârziere în 
îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului. 
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13.Ajustarea preţului contractului 
 
13.1- Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate în oferta, anexă la contract. 
13.2- Preţul contractului nu se ajustează . 
 
14. Subcontractanti 
  
14.1- Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontracteaza părţi din contract, de 
a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care a 
semnat el contractul cu achizitorul. 
14.2- (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cât şi contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
(3) Prestatorul este pe deplin raspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul. 
(4) Subcontractantul este pe deplin raspunzător faţă de prestator de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
(5) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă 
aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 
14.3- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul 
contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
15. Amendamente 
 
15.1 – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut 
fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
16. Modalităţi de plată 
 
16.1. – Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 10 zile de 
la emiterea facturii de către prestator, după semnarea procesului-verbal de recepţie. 
Plata se poate face pentru fiecare studiu în parte după finalizarea lui şi încheierea 
procesului verbal de recepţie şi reţinerea garanţiei de bună execuţie. 
 
17. Rezilierea contractului 
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17.1. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
17.2. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în 
cel mult 15 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa 
măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 
17.3. – În cazul prevăzut la clauza 17.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale 
a contractului. 
 
18. Cesiunea 

 
18.1. – Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale 
asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului. 
18.2. – Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract. 
 
 
19. Forţa majoră 
 
19.1. – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
19.2. – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
19.3. – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
19.4. – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau 
la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
 
20. Soluţionarea litigiilor  
 
20.1. – Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
20.2. – Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi 
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 
 
21. Limba care guvernează contractul 
 
21.1. – Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
22. Comunicări  



 17 

 
22.1. – (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 
contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
22.2. – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-
mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
23. Legea aplicabilă contractului 
 
23.1 – Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Prezentul contract a fost încheiat azi ......, în două exemplare câte unul pentru fiecare 
parte. 
 
Achizitor,                                                                                               Prestatorul ,  
 
A.M.P.T.  
Director,  
Radu Negrei 
 
Consilier juridic  
Valeriu Naum ARBORE 

 

Viza CFP: 

Niculina BESCIU 

 

FORMULARE  

 

Formularele sunt destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită 
comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapida şi corecta a tuturor ofertelor 
depuse.  

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a 
prezenta formularele următoare, completate în mod corespunzător şi semnate de 
persoanele autorizate.  
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 Ofertantul                                                               Inregistrat la sediul autoritatii contractante 

____________                                                    nr ______/___ ___  

 (denumirea/numele) 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Catre _____________________________________________________ 

             (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

 

 

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea  
contractului 
               ______________________________________ 
                  (denumirea contractului de achizitie publica) 
 
noi ___________________________ va transmitem alaturat urmatoarele: 
                 (denumirea/numele ofertantului) 
 
1.Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de __copii : 
a). oferta; 
b). documente care insotesc oferta. 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
 
Data completarii __.__. 
 
 
                                                                                               Cu stima, 
 
                                                                                      Operator economic, 
                                                                                      ________________ 
                                                                                     (semnatura autorizata) 
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CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

INFORMATII GENERALE 
 
 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare 

_________________________________ 
       (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: 
______________________________________ 
        (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
______________________ 
                                                                                                                                          (adrese complete, telefon/fax,  

certificate de 
inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

_______________________________________________________________________
__ 

Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala 
                 Anul                                                                    la 31 decembrie                                       la 31 decembrie 
                                                                                                 (mii lei)                                                (echivalent euro) 
_______________________________________________________________________
__ 
 1. 
_______________________________________________________________________
__ 
 2. 
_______________________________________________________________________
__ 
 3. 
_______________________________________________________________________
__ 
 Media anuala: 
_______________________________________________________________________
__ 

 
Candidat/ofertant, 
_______________ 
(semnatura autorizata) 
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OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 
Subsemnatul ___________________________________, reprezentant 

imputernicit 
                                          (numele, prenumele si fuctia in cadrul operatorului economic) 
 

al ________________________________________, declar pe propria răspundere, sub  
       (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
 

sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, 
că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu 
am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru 
participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau 
spălare de bani.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe 
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta 
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca 
subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

 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. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 
                                                                                             (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a 
ofertei) 
    Data completării ...................... 

 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura si stampila autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
                                               DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 
 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-
peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se 
menţionează procedura] pentru achizitia “ALIMENTARE CU APA  A LOCALITATILOR   
TARSOLT SI ALICENI APARTNATOARE COM. TARSOLT,JUD SA TU MARE” , la data 
de .............. [se inserează data], organizată de PRIMARIA COMUNEI TARSOLT   declar pe 
proprie răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui 
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, 
reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute 
la lit. a); 

c) 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 este stabilit până la data 
solicitată................. 

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. 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg 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 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
           Operator economic, 
                                       
                …………………………. 
                                                                               
                                 (semnatura autorizată ) 
 
 
 
 
 
 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
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DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al 
_________________________________________________,  
                               
                        (denumirea/numele si sediul/adresa 
candidatului/ofertantului) 
 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca 
datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu 
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii 
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii 
contractante _________________________________________________ cu privire la 
orice aspect tehnic si financiar in 
                                               
       (denumirea si adresa autoritatii contractante) 
 
legatura cu activitatea noastra. 
 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 
___________________________________________________ . 
 
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
                  
            
          Ofertant, 
                                       
              ………… ………………. 
                                                                              
                (semnatura autorizata ) 
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Denumirea si 

obiectul 
contractului 

+ 
Numarul si data 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
+ 

Adresa 

 
Calitatea in 
contract*) 

 
Pretul total al 
contractului 

(lei) 

 
Pretul total al 
contractului 
(valuta**) 

 
Natura si 
cantitatea 

(U.M.) 

 
Perioada 

de 
prestare 

1  2 3 4 5 6 7 
        

        

        

        

 
 
 
 

             
  Ofertant, 

             
  ...................... 

             
  (semnatura autorizata) 

 
 
 
________ 
 
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant 
unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv. 
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CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

EXPERIENTA SIMILARA*) 

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. 

Numarul si data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) _ 

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

 _ 

|_| contractant asociat 

 _ 

|_| subcontractant 

4. Valoarea contractului: 

exprimata in  exprimata 

moneda in care in echivalent 

s-a incheiat  euro 

contractul 

a) initiala (la data semnarii contractului):  _________            ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului): _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de 

solutionare: ___________________________. 

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin 

care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: 

_______________________________. 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 
------------    *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, 

prin prezentarea contractului respectiv. 
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OFERTANTUL 

__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante 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/la un tarif/la un tarif mediu de  
         (denumirea serviciului) 

(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei, reprezentand  
                                                                                   (suma in litere si in cifre) 
________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de      
 (suma in litere si in cifre)                                               

 

_________________________lei. 
            (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa 
prestam serviciile in graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 
        (durata in litere si cifre)      (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. Alaturi de oferta de baza: 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa";     _ 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice 
alta oferta pe care o puteti primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
                        (semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
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                BANCA                                                                                                               
___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

               SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 
 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________, 
                                                                                                                                  (denumirea 
contractului) 
încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de 
achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de 
_____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta 
la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin 
contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. 
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea 
achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ . 
În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se 
va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 

 
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
                                            (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 


