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A.  FIŞA DE DATE A ACHIZI łIEI  
 
 
I. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
 
I.1. Informa Ńii privind autoritatea contractant ă 
Denumire: LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU 

Adresa : Strada Prelungirea Bucuresti, nr. 8-12 

Localitate : MUNICIPIUL CALARASI Cod postal: 420040 łara: ROMÂNIA 

Persoana de contact: Constantin MITRA 
Telefon: 0242-333553  
Fax:       0242-333553 

E-mail : liceulmihaieminescu@yahoo.com 
. 

 
 
I. 2.  Principala activitate / activităŃi ale Autorit ăŃii contractante 
 
□ ministere ori alte autoritaŃi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local 
□ agenŃii naŃionale 
□ autorităŃi locale  
■ alte institutii guvernate de legea publică 
□ institutie europeană/organizaŃie internationala 
□ altele (specificati)   
     ______________________________________________ 

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranta naŃională 
□ mediu  
□ afaceri economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcŃii şi amenajarea teritoriului 
□ protectie socială 
□ recreere, cultura si religie 
■ educaŃie 
□ activităŃi relevante 
      □ energie       □ posta 
      □ apa             □ transport    
□ altele: administraŃie publică  

 
I.3.   
Autoritatea contractantă achiziŃionează în numele 
altei autorităŃi contractante: 

   □ DA       
   ■ NU  

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 18.10.2009, ORA.16.00 

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificari: 21.10.2009 ORA 16.00 

Alte informaŃii/clarificări pot fi obŃinute la: 
Liceul Teoretic Mihai Eminescu, 
Str. Prelungirea Bucuresti, nr. 8-12, tel: 0242-321829 

 
I.4. Căi de atac 
    Eventualele contestaŃii se pot depune: 

- fie la Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor  şi la autoritatea contractantă 
 

 
 
 
 
 
 
- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanŃa competentă. 
 

Denumirea instanŃei competente: TRIBUNALUL CALARASI 
Adresă: str. Viitor nr. 69, Calarasi, cod poştal 910070, România 
E-mail:  Telefon: 242/311.947 

0242/312.505 0242/316.157 
Adresa internet: Fax: 0263 231509 

I.5. Sursa de finanŃare  

Bugetul local: 
■  DA          
□ NU 

După caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare:    
 □  DA          
 ■  NU  
(daca DA, faceti referire la proiect/program) 

 

Adresa: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 Bucuresti,  
                 cod postal: 030084, Romania 
E-mail:  office@cnsc.ro Telefon: 021 3104641 
Adresa internet:   www.cnsc.ro Fax:       021 3104642 
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II.  OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
 
II.1. Descriere 
II.1.1. Denumire contract:  
Elaborarea documentaŃie de proiectare Studiu de fezabilitate,  Proiect tehnic si Detalii de executie pentru 
obiectivul „CONSOLIDARE, REAMENAJARE SI MODERNIZARE SALA DE SPORT SI ANEXA ”  
Cod CPV: 71242000-6 

□  (a) Lucrări         □  (b) Produse   ■  (c) Servicii                                 
□  ExecuŃie                                   
□  Proiectare şi execuŃie                
□  Realizare prin orice 
mijloace corespunzătoare 
cerinŃelor specificate de  
autoritate contractantă         

□  Cumpărare 
□  Lesing                              
□  Închiriere                    
□  Cump. în rate 
 
 

Categoria serviciului: 
■  2A   
□  2B    
                                                                                               

II.1.2. a) Denumire contract  
 

(o singură categorie - 
lucrări, produse sau 
servicii - care corespunde 
în cea mai mare parte 
obiectului contractului sau 
achiziŃiei) 

b) LocaŃia lucrării, locul 
de livrare sau prestare  

 

c) Coduri CPV 

LocaŃia lucrării: 
_____________________
_____________________ 
Cod  CPV: 

Locul de livrare: 
________________
________________ 
Cod  CPV: 

Locul de prestare: 
Municipiul Calarasi 
Cod  CPV: 
71242000-6 

II.1.3. Procedura se finalizează     
prin : 

■  Contract de achiziŃie publică   
□  Încheierea unui acord cadru    

II. 1.4. Durata contractului 
de achiziŃie publică:    

ani: -,  luni: -,  zile 60  (de la atribuirea contractului)  
începand cu __ / __ / _____ (zz/ll/aaaa/) 

II.1.5. Divizare pe loturi       □ DA      ■  NU 
Dacă da: □  un singur lot              □  unul sau mai multe        □  toate loturile 
 

II.1.6. Ofertele alternative  
         sunt acceptate:                              

□  DA  
■  NU 

 
II.2. Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1. Total cantităŃi/prestaŃii servicii/lucrări (se vor include eventuale suplimentări, dacă există): 
          CONFORM CAIETULUI DE SARCINI ŞI TEMEI DE PROIECTARE 
Notă: eventualele servicii suplimentare sau servicii noi care constau în repetarea unor servicii similare celor 
prevăzute în prezenta documentaŃie se vor atribui contractantului iniŃial, prin procedura de negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunŃ de participare, conform art. 122 lit. i) şi j) din OUG 34-2006.  
II.2.2. Optiuni:           □ DA                               

■  NU 
Dacă există, descrierea acestor optiuni: 
 
 
III. CONDIłII SPECIFICE CONTRACTULUI  
 
III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract  (după caz) 
III.1.1. Contract rezervat  
              (daca DA scurta descriere) 
III.1.2. Altele 
             (daca DA, descrieti) 

□  DA        
■  NU  
□  DA   
■  NU  

 
 
IV. PROCEDURA 
 
IV.1. Procedura selectată 
□  LicitaŃie deschisă                                            
□  LicitaŃie restrânsă                                            
□  LicitaŃie restrânsă   accelerată                       
     (justificare accelerare procedura - anexă distinctă) 
□  Dialog competitiv                                          

□  Negociere cu anunt de participare  
□  Negociere fără anunŃ de participare                                            
       (justificare în cazul  negocierii fără anunŃ de participare 
■  Cerere de oferte                   
□  Concurs de soluŃii           

 
 
IV.2.  Etapa finală 
LicitaŃie electronică       □   DA       

■   NU  
(dacă DA, informaŃii adiŃionale despre licitaŃia electronică) 
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IV.3. LegislaŃia aplicată 
• OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;  
• HG 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
• OUG 30/2006, privind funcŃia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achiziŃie publică; 
• HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 30/2006 
privind funcŃia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziŃie 
publică; 
• HG nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului NaŃional de 
SoluŃionare a ContestaŃiilor; 
• Legea nr. 346/2004 privind stimularea IMM; 
• Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 
• Legea nr. 215/2001, a administraŃiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 204/2001, modificată; 
• Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale;  
• HG nr. 895/2005 privind organizarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Consiliului NaŃional de 
SoluŃionare a ContestaŃiilor;  
• Legea nr. 319/2006, legea securităŃii şi sănătăŃii în muncă; 
• HG nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor 
pentru efectuarea de plăŃi în avans din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial   nr. 177 /2003, modificată. 
• Hotărâre nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 
investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 
• OUG nr. 45/2003 privind finanŃele publice locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcŃii publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
12, din 24/01/1995; 
• Ordin   nr.  595 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginŃilor de şantier; 
• Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de 
constructii si instalatii aferente acestora publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193, din 
28/07/1994; 
• HGR nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a 
proiectelor si expertiza tehnica de calitate a proiectelor a executiei lucrarilor si a constructiilor; 
• Ordinul nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-
economica, profesionala a specialistilor in activitatea de constructii”. 
 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECłIE  
 
*ESTE OBLIGATORIE PREZENTAREA TUTUROR DOCUMENTELOR SOLICITATE PRIN PREZENTA 
DOCUMENTA łIE, NU SE ADMITE DEPUNEREA LOR DUPĂ DESCHIDEREA OFERTELOR  
 
 
V.1. SituaŃia personală a candidatului /ofertantului 
DeclaraŃii privind eligibilitatea:  

■  Solicitat 
□  Nesolicitat 

 
completare Formular nr. 12 A - Anexa nr. 3 

DeclaraŃie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181:  

■  Solicitat 
□  Nesolicitat 

 
completare Formular nr. 12 B - Anexa nr. 4 

 
V.2. Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române 

■  Solicitat 
□  Nesolicitat 

1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului ComerŃului de 
pe lângă Tribunalul teritorial, prin care să se facă dovada că are în 
obiectul de activitate activităŃi care fac obiectul prezentei 
proceduri, eliberat cu maxim 30 zile înainte de termenul de 
depunere a ofertelor. 
2. AutorizaŃie de funcŃionare/altele echivalente precum şi orice alt 
document edificator considerat necesar pentru dovedirea 
apartenenŃei la categoria profesională impusă de îndeplinirea 
contractului; 



 5 

3. Documente edificatoare care să dovedească că sunt intreprinderi 
mici şi mijlocii, emise de autorităŃile competente din Ńară, după caz 
(doar societăŃile care doresc să beneficieze de facilităŃile prevazute 
de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfinŃării şi dezvoltării 
intreprinderilor mici şi mijlocii ) 

Persoane juridice /fizice străine 
■  Solicitat 
□  Nesolicitat 

Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori 
apartenenŃa din punct de vedere profesional, în conformitate cu 
prevederile legale din Ńara unde candidatul/ofertantul este rezident. 

 
V. 3. SituaŃia  economico-financiară   
InformaŃii privind  situaŃia  
economico-financiară 

■  Solicitat 
□  Nesolicitat 

 
Completare formular 2B, InformaŃii generale - Anexa nr. 5 
  

 
V.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
InformaŃii privind capacitatea tehnică 

 ■  Solicitat 
□  Nesolicitat 

1. Resurse umane 
Autoritatea contractantă solicită ca şi cerinŃă minimă obligativitatea 
asigurării personalului de specialitate care este considerat strict 
necesar pentru îndeplinirea contractului de servicii: cf. cap. 4 din 
Caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta lista cu personalul 
solicitat şi CV-uri ale tuturor persoanelor responsabile direct cu 
îndeplinirea contractului;   
2. Ofertantul va completa Formularul 12E – Anexa nr. 6 cu privire 
la Lista principalelor servicii prestate în ultimii 5 ani 

 
V.5. InformaŃii privind subcontractan Ńii  
Dacă se acceptă subcontractanŃi: □  DA 

■  NU 
 
VI. ELABORAREA OFERTEI  
 
VI.1. Limba de redactare şi valabilitatea ofertei 
Limba de redactare a ofertei: ■  limba română 

□  altă limbă: _____________ 
Perioada de valabilitate a ofertei: 45 zile 
 
VI.2. GaranŃia de participare 
Valoare garanŃie participare (RON) 

□  Solicitat 
             ■  Nesolicitat 

Cuantumul garanŃiei de participare -  o sumă fixă egala cu max.  
2 % din val. estimată a contractului ce urmează a fi atribuit. 

 
Perioada de valabilitate a garanŃiei Perioada de valabilitate a garanŃiei pentru participare trebuie să fie 

cel puŃin egală cu  perioada de valabilitate a ofertei.  
Modul de constituire a garanŃiei a) ordin de plată, în contul autorităŃii contractante; 

b) lichiditati  depuse  la  casieria  autorităŃii contractante; 
c) scrisoare de garanŃie bancară; 
Ofertantul pierde garanŃia de participare, atunci când se află în 
oricare dintre următoarele situaŃii: 
        a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a  acesteia; 
        b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanŃia 
de bună execuŃie în perioada de valabilitate a ofertei în care 
urmează să se semneze contractul; 
        c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze 
contractul de achiziŃie publică în  perioada de valabilitate a ofertei. 

 
VI.3. Propunerea tehnică 
Modul de prezentare  
 

Oferta tehnică va conŃine soluŃia propusă în conformitate cu tema 
de proiectare şi corelată cu criteriile tehnice stabilite în algoritmul 
de calcul pentru evaluarea ofertelor.  
Nerespectarea temei de proiectare conduce la descalificarea ofertei. 
Ofertantul are obligaŃia de a face dovada conformităŃii serviciilor 
cu cerintele prevăzute în caietul de sarcini  şi tema de proiectare. În 
acest scop, propunerea tehnică va conŃine un comentariu care să 
răspundă  specificaŃiilor tehnice solicitate prin tema de proiectare şi 
prin care să se demonstreze corespondenŃa cu criteriile de natură 
tehnică şi factorii de evaluare. 
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VI.4. Propunerea financiară 
Modul de prezentare  Propunerea financiară se va  elabora şi prezenta astfel încât să 

furnizeze toate informaŃiile cu privire la preŃ, tarif şi să respecte în 
totalitate cerinŃele prevăzute în caietul de sarcini şi tema de 
proiectare. 
Ofertantul va prezenta formularul de ofertă Formular 10 B – Anexa 
nr. 2, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare şi 
care cuprinde preŃul total al serviciilor descrise în  propunerea 
tehnică. Lipsa formularului de ofertă este sinonimă cu lipsa ofertei. 
Calculul tarifului de proiectare se face pentru  
- elaborare proiect tehnic 

Pretul ofertei în formularul de ofertă va fi exprimat atât în lei cât şi 
în euro. Echivalentul în euro al valorii exprimate în lei se va 
determina corespunzător cursului mediu al pieŃei valutare, calculat 
de Banca NaŃională a României pentru data de  18.10.2009. 
Durata de elaborare a documentatiei (SF+PT) este de 30-45 zile de 
la data intrării în vigoare a contractului. 

 
VI.5. Oferta 
Adresa la care se depune oferta Liceul Mihai Eminescu - Strada Prelungirea Bucuresti, nr. 8-12, 

secretariat. 
Data şi ora limită pentru depunerea ofertei  23.10.2009, ora 9,00. 
Numărul de exemplare  Ofertantul trebuie să prezinte 1 exemplar al ofertei în original şi 1 

exemplar în copie. 
Mod de prezentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plicurile vor fi separate şi sigilate, marcate corespunzător cu 
“ORIGINAL” şi respectiv “COPIE”.  
Originalul şi copia/copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu 
cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de 
reprezentantul / reprezentanŃii autorizat / autorizaŃi corespunzător 
să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de 
instituŃii / organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele 
trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte 
sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana / persoanele 
autorizată / autorizate să semneze oferta. 
În cazul în care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea 
de a prezenta în original anumite documente emise de instituŃii / 
organisme oficiale, acestea se pot prezenta în copii legalizate. 
Documentele de calificare (vezi cap.V), propunerea de contract, 
propunerea tehnică şi propunerea financiară “ORIGINAL” si 
“COPII”, (formularul de ofertă, graficul de timp, contractul de 
servicii) vor fi introduse într-un plic închis şi sigilat în interiorul 
căruia se va anexa un opis al documentelor depuse. Plicul 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, sau dacă nu face dovada depunerii 
garanŃiei de participare. 
Cele 2 plicuri astfel pregătite: 
1. Documente de calificare, propunerea de contract, propunerea 
financiară şi propunerea tehnică - ORIGINAL; 
2. Documente de calificare, propunerea financiară şi propunerea 
tehnica - COPII; 
se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi 
netransparent, care  va fi marcat cu adresa autorităŃii contractante şi 
menŃiunea:  
Elaborare proiect tehnic pentru obiectivul de investitii:  
„CONSOLIDARE, REAMENAJARE SI MODERNIZARE SALA 
DE SPORT SI ANEXA” şi cu inscripŃia “A NU SE DESCHIDE 
ÎNAINTE DE DATA DE 23.10.2009, ora 13,00. 
Coletul astfel pregătit va fi depus la autoritatea contractantă: 
Liceul Mihai Eminescu - Strada Prelungirea Bucuresti, nr. 8-12 
Acesta va fi însoŃit de scrisoarea de înaintare (model anexa nr.1) 

Posibilitatea retragerii  
sau modificării ofertei 

Modificarea sau retragerea ofertei se poate face până la data limită 
de depunere a ofertei. Se consideră oferte întârziate acele oferte 
care au fost depuse la  altă adresă sau sunt depuse dupa data limită 
de depunere a ofertei. 
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VI.6. Deschiderea ofertelor 
Data, ora şi locul deschiderii: Deschiderea ofertelor are loc la sediul Liceului Mihai Eminescu - 

Strada Prelungirea Bucuresti, nr. 8-12, la data de 23.06.2009, ora 
13,00. 

ParticipanŃi: La şedinŃa de deschidere a ofertelor pot participa, pe lângă membrii 
comisiei de evaluare, şi reprezentanŃii împuterniciŃi ai ofertantului.  

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE 
 

Criteriul selectat: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic 

A. PROPUNEREA TEHNICĂ 

    Factori de evaluare Punctaj 
1. DocumentaŃii de proiectare elaborate pentru acelaşi tip de obiectiv 
2. Durata de elaborare a documentaŃiei de proiectare 
 

         TOTAL PUNCTAJ TEHNIC 

40 puncte 
60 puncte 

 

100 puncte 

B. PROPUNEREA FINANCIAR Ă 

    Factor de evaluare Punctaj 
1. Pretul total al ofertei 
 

         TOTAL PUNCTAJ FINANCIAR 

100 puncte 
 

100 puncte 

 
Detalii: 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 
Evaluarea şi compararea ofertelor se face de către comisia de evaluare a ofertelor, pe baza 
algoritmului de calcul, prin metoda cost / calitate. Metoda presupune clasificarea ofertelor în 
ordinea descrescătoare a punctajelor combinate (tehnic şi financiar), avînd în vedere ponderile 
indicate mai jos pentru fiecare punctaj. Punctajul total acordat pentru fiecare ofertă se calculează pe 
baza formulei: 

Ptotal = P financiar  x  F%  +  P tehnic  x  T% , 
        în care: 
        F% - reprezintă ponderea corespunzătoare punctajului financiar şi este de  60 %; 
        T% - reprezintă ponderea corespunzătoare punctajului tehnic  şi este de 40 %. 

(F% + T% = 100%) 
1. Punctajul financiar: 

Punctajul financiar se acordă astfel: 
a) pentru cel mai scăzut dintre preŃurile ofertelor se acordă 100 puncte; 

       b) pentru alt preŃ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel: 
P financiar n = ( preŃ minim / preŃ n ) x 100 

 
2. Punctajul tehnic  

Punctajul tehnic se acordă astfel: 
 

a) Punctajul pentru documentaŃii de proiectare elaborate pentru acelaşi tip de 
obiectiv se calculează astfel : 

- pentru cel mai mare număr de documentaŃii elaborate se acordă 40 pct. 
- pentru un număr mai mic de documentaŃii elaborate: 

                 Punctaj documentaŃii n = (nr. documentaŃii n / nr. documentaŃii maxim) x 40 
 

b) Punctajul pentru  factorul Durata de elaborare a documentaŃiei se calculează astfel: 
- pentru o durată  mai mică de 30 zile sau mai mare de 45 zile, se acordă 0 puncte ; 
- pentru altă durată decât cea prevăzuta la lit. a) se acordă punctaj astfel: 

                    Punctaj durata n = (durata minimă /durata n) x 45 
 

Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta care întruneşte punctajul cel 
mai  mare, rezultat prin aplicarea algoritmului de calcul, prin metoda  cost / calitate aratătă mai sus.  
 

 
 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 
VIII.1. Ajustarea  pre Ńului contractului 

Se permite ajustarea:           □  DA    
■  NU 

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preŃului contractului 
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VIII. 2. Garan Ńia de bună execuŃie 
Se constituie garanŃie de bună execuŃie: 
               

■ DA    
□ NU 

Cuantumul garanŃiei de bună execuŃie: 5 % din valoarea, fără TVA, 
a contractului.  
Modul de constituire a garanŃiei de bună execuŃie:  
◦ ReŃineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale. În 

acest caz, contractantul are obligaŃia de a deschide un cont la 
dispoziŃia autorităŃii contractante, la o bancă agreată de ambele 
părŃi. 

 
 
VIII.3.  Clauze contractuale 
Propunerea de contract Ofertantul are obligaŃia să accepte Propunerea de contract (cap. D) 

prezentată de autoritatea contractantă, dar poate face propuneri 
referitoare la clauzele contractuale specifice. În cazul în care 
propunerile formulate sunt în mod evident dezavantajoase pentru 
autoritatea contractantă, oferta este considerată neconformă. 

 
 

Vizitarea amplasamentului se poate face , la cerere, la secretariatul Liceului Mihai Eminescu. 
 

 
 

Întocmit, 
Nicoleta Archiudean 
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Cap. B.  CAIETUL DE SARCINI 

 

Elaborare S.F.+P.T.+D.E. pentru obiectivul de investitii: 
„CONSOLIDARE, REAMENAJARE SI MODERNIZARE SALA DE SP ORT SI ANEXA” 

 
 
1. INTRODUCERE: INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL  

 
1.1. Situatia actuala  
Imobilul care face obiectul prezentei lucrari este situat in incinta Liceului Mihai Eminescu 

din Municipiul Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti nr. 8-12. 
Imobilul este alcatuit dintr-un corp principal si anume sala de sport si un corp anexa alaturat 

compus din vestiare si spatii anexa.   
In prezent, Sala de sport este deteriorata partial datorita lucrarilor de construire a unui imobil 

din imediata vecinatate a salii de sport. Atat sala de sport cat si anexa cu vestiare nu au asigurate 
conditiile minime de igiena si confort. Astfel este necesara consolidarea, reamenajarea si 
modernizarea acesteia in vederea asigurarii conditiilor normale de functionare. 

 
2.  OBIECTUL CONTRACTULUI DE PREST ĂRI SERVICII 
 

Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit constă în elaborarea documentaŃiei 
de proiectare, faza S.F.+P.T.+D.E. pentru realizarea obiectivului de investiŃii „CONSOLIDARE, 
REAMENAJARE SI MODERNIZARE SALA DE SPORT SI ANEXA” 
   
Studiul de fezabilitate, Proiectul Tehnic şi Detaliile de execuŃie vor cuprinde: 

 
� Studiul de fezabilitate,  Proiectul tehnic, Detaliile de execuŃie, Caietele de sarcini, vor fi 

elaborate conform Anexei nr. 3 din H.G.R. nr. 28/2008;  
� Documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in certificatul de 

urbanism; 
� Caietele de sarcini se vor elabora pentru fiecare activitate în parte, cu specificaŃii tehnice 
şi încadrarea în standardele existente in vigoare. 

� Se vor întocmi liste de cantităŃi pe articole detaliate, nu articole comasate (devize 
estimative pentru fiecare activitate în parte cu descrierea activităŃii detaliate astfel încât 
constructorul să-şi poată elabora eficient şi corect oferta) 

� Devizul general estimativ al investiŃiei se va întocmi la faza de proiect tehnic şi va fi 
structurat conform prevederilor Hot ărârii Guvernului României nr. 28/2008.  

� Proiectul tehnic va fi supus spre verificare unui specialist verificator de proiecte atestat.  
 

Intreaga documentatie tehnica va fi supusa verificarii tehnice de către specialist verificator 
de proiecte atestat în condiŃiile impuse de lege, specifice categoriei din care face parte imobilul, prin 
grija elaboratorului de proiect. 
 In ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinŃelor proiectului, le 
revine şi specialiştilor verificatori de proiecte atestaŃi aceeaşi răspundere cu cea a proiectantului. 

In conformitate cu legislaŃia în vigoare, Ofertantul va avea, printre altele, următoarele 
obligaŃii: 

• Asigurarea prin Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic şi Detaliile de execuŃie a nivelului 
de calitate corespunzător cerinŃelor cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor 
contractuale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Elaborarea Caietelor de Sarcini, a instrucŃiunilor tehnice privind execuŃia lucrărilor, 
exploatarea, întreŃinerea şi reparaŃiile aferente precum şi, după caz, elaborarea proiectelor 
de urmărire privind evoluŃia în timp a lucrărilor; 

• Stabilirea prin Proiectul Tehnic a fazelor de execuŃie determinante. 
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Având in vedere prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcŃii, cu modificările şi 
completările ulteriore, Ofertantul va avea obligaŃia să participe la fazele determinante ale 
proiectului, pe şantier la verificarea calităŃii lucrărilor proiectate, iar la cererea beneficiarului  să 
stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuŃie, din vina lui, la construcŃiile la care 
trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinŃelor, precum şi urmărirea aplicării pe 
şantier a soluŃiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte 
atestaŃi. 

De asemenea, Ofertantul va avea obligaŃia: să participe ori de câte ori va solicita 
beneficiarul sau executantul, pe şantier, în baza unui contract de asistenŃă tehnica pe perioada 
de executare a lucrărilor, iar la terminarea lucr ărilor la recepŃia lucrărilor executate; 
 
In  oferta financiara, ofertantul va tarifa lucrarile de : 
- elaborare Studiu de fezabilitate, Proiectul tehnic, Detalii de executie si Caiete de sarcini 
-  intocmirea documentatiilor pentru avize  la autorizatia  de constructie 
-  verificator de proiecte 
 
Conditii contractuale: Prestatorul are obligatia de a prelua toate conditiile din avizele si acordurile 
emise in baza Certificatului de urbanism. 

 
 3. PERIOADA PROIECTULUI 

3.1 Data de începere 

Termenul pentru începerea îndeplinirii obligaŃiilor contractuale de către Ofertant va fi de max. 5 
zile calendaristice de la data semnării contractului de ambele părŃi. 
Termen de elaborare: 30-45 zile calendaristice de la semnarea contractului. 
 
3.2 Durata contractului se întinde pe toată perioada proiectării lucrărilor aferente obiectivului de 
investiŃii proiectat. 
 

4.  PREDAREA DOCUMENTAłIEI DE PROIECTARE 
 
Studiul de Fezabilitate, Proiectul Tehnic şi Detaliile de ExecuŃie se vor preda beneficiarului pe 
suport de hârtie in 3 exemplare si in format digital. 

 
 
 
 

 Director                                                                    Intocmit, 
                Nicoleta Archiudean                                                          -------------------- 
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TEMA DE PROIECTARE 
 

 
1. DATE GENERALE 

 
Obiectivul de investiŃie:  
Consolidare, reamenajare si modernizare sala de sport si anexa -  Liceul Mihai Eminescu 
Amplasament:  
Municipiul Calarasi, Liceul Mihai Eminescu, Str. Prelungirea Bucuresti nr. 8-12, Judetul Calarasi 
Beneficiar:  
Liceul Mihai Eminescu 
Titular :  
Liceul Mihai Eminescu 
Faza: 
Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic si Detalii de executie 
 
2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI  
 
SituaŃia actuala 
   
 Imobilul este alcatuit dintr-un corp principal si anume sala de sport si un corp anexa alaturat 
cu functiunea de vestiare, grupururi sanitare si spatii anexa. Atit Sala de sport cit si anexa au un 
regim de inaltime parter.  
 In prezent, Sala de sport este deteriorata partial datorita lucrarilor de construire a unui imobil 
din imediata vecinatate a salii de sport. Atat Sala de sport cat si anexa nu au asigurate conditiile  
necesare de igiena si confort.  
 
 Cerinte 
 
Sala de sport 
Consolidarea Salii de sport si modernizarea acesteia prin schimbarea suprafetei de joc si dotarea 
acesteia cu aparate si echipamente sportive noi; refacerea finisajelor, inlocuirea tamplariei interioare 
si exterioare existenta, inlocuirea instalatiilor existente  
 
Anexa 
Modernizarea si reamenajarea vestiarelor si spatiilor anexe; refacerea finisajelor, inlocuirea 
tamplariei interioare si exterioare existenta, inlocuirea instalatiilor electrice, sanitare si de incalzire 
existente, dotarea minima cu moblier si obiecte sanitare. 
 
Teren de sport 
Modernizarea terenului de sport prin schimbarea suprafetei de joc cu o suprafata din covor sintetic, 
dotarea acestuia cu aparate sportive noi (panouri baschet, porti handbal); inlocuirea imprejmuirii 
care protejaza suprafeta de joc cu panouri de plasa de sarma si iluminat nocturn. 
 

 

                     Director                                                                    Intocmit, 
              Constantin Mitră                                                    -------------------- 
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CAP C. FORMULARE ŞI MODELE 
 
 
 
 
 

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziŃie publică are obligaŃia de a prezenta formularele prevazute în 
cadrul acestei secŃiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.  
 

 
 
 
 

Anexa 1   -  SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Anexa 2 Formular 10B  FORMULARUL DE OFERTĂ 

Anexa 3 Formular 12A  DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

Anexa 4 Formular 12B  DECLARAłIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN  

PREVEDERILE ART. 181 DIN OUG 34/2006 

Anexa 5 Formular 2B  INFORMAłII GENERALE 

Anexa 6 Formular 12E  LISTĂ SERVICII SIMILARE PRESTATE 



 13 

Anexa 1  
 

................………......................                     

   (denumirea şi datele ofertantului) 

 
 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

 
 
 

 Către: LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU 
 Str. Prelungirea Bucuresti, nr. 8-12  
    
 
 
 
  ............................................. (denumirea operatorului economic), în calitate de 
ofertant/candidat/concurent la procedura de .......................................(se menŃionează procedura) 
pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică având ca obiect ................................................... 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării), cod CPV.........................................., la data de 
.................. (zi/lună/an), organizată de ...................................................... (denumirea autorităŃii 
contractante), vă transmitem alăturat următoarele: 
 
1. Plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în 2 exemplare originale: 
    a) oferta; 
     b) documentele care însoŃesc oferta. 
    
Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinŃele. 
 
 

Data completării ............... 
 
                                                        

Cu stimă, 
 
 
 
 

..................................... 
(semnătura autorizată ofertant) 
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Anexa 2 
 

FORMULARUL 10B  

 
................………......................                     
   (denumirea şi datele ofertantului) 

 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către: LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU 
Str. Prelungirea Bucuresti, nr. 8-12 

  
    
 
 
 Domnilor, 
 
1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai  ofertantului 

..................................................................................................., ne oferim ca, în   conformitate   cu                                                      
    (denumirea/numele ofertantului) 

prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia menŃionată mai sus, să prestăm 
.......................………………........................ pentru suma de ........................................ lei (RON), 

                                                (denumirea serviciului)      (suma in litere si cifre) 

reprezentând ……………..................... EURO, adică ........................USD, la care se adaugă taxa                                                 
(suma în litere şi cifre)                                           (suma în litere şi cifre) 

pe valoarea adăugată în valoare de............................... lei RON). 
                                                     (suma în litere şi cifre) 

2. Ne angajăm să prestăm serviciile în conformitate cu graficul de timp anexat. 
3. Ne angajăm să menŃinem valabilă această ofertă pentru o durată de  ....................................... zile,  
           (durata în litere şi cifre) 

respectiv până la data de ..................……… şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi     
                                          (ziua/luna/anul) 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
 
 
 
 
Data ...../......./.......... 
 
 
 
............................., în calitate de ................................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
        (semnătura) 
numele ..................................................... 
             (denumirea ofertantului) 
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Anexa 3 

FORMULARUL 12A  

 

................………......................                     

  (denumirea şi datele ofertantului) 

 

 

 

                      DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____________________________________ 

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 

sancŃiunea excluderii din procedură şi sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu 

mă aflu în situaŃia prevăzută la art. 180 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanŃe 

judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii criminale, pentru corupŃie, fraudă 

şi/sau spălare de bani. 

    Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, 

orice documente doveditoare de care dispun. 

 

    Data completării ...................... 

 

 

 

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

(semnătură autorizată ofertant) 
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Anexa 4 

FORMULARUL 12B  

 

................………......................                     

   (denumirea şi datele ofertantului) 

 
 

DECLARAłIE 
 

privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181  
din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 

 
Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea operatorului economic), în calitate 

de ofertant/candidat/concurent la procedura de .......................................(se menŃionează procedura) 
pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică având ca obiect ................................................... 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării), cod CPV.........................................., la data de 
.................. (zi/lună/an), organizată de ...................................................... (denumirea autorităŃii 
contractante), declar pe propria răspundere că: 
    a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
    b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaŃiile prevăzute la 
lit. a); 
    c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în Ńara în care sunt stabilit până la data solicitată .................; 
    d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională. 
    Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
    ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 
 
 
 

............................................. 
(semnătură autorizată ofertant) 
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Anexa 5  

FORMULARUL 2B   

................………......................                     

  (denumirea şi datele ofertantului) 

 

INFORMA łII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 
 
2. Codul fiscal: 
 
3. Adresa sediului central: 
 
4. Date de contact: 

Telefon: 
Fax:   
E-mail: 

 
5. Certificatul de 

înmatriculare/înregistrare................................……………………………………...…. 
                                                         (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 

 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: 

..........................................…..……………………….…………… 
                               (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

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

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

Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie 
Anul 

mii lei echivalent euro 
2006   
2007   
2008   

Media anuală:   
 

 

Candidat/ofertant, 

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

(semnătura autorizată 
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Anexa  6 

FORMULARUL 12E   

 

................………......................                     

  (denumirea şi datele ofertantului) 

 
 
 
 
 

DECLARAłIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII 

PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI 
 

  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................................................(denumirea şi adresa 

ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraŃie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ................................................ 
(denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 
                                                      

 
 
 
 

Nr
crt 

Obiectul 
contractului 

Cod 
CPV 

Denumire 
beneficar 

Calitatea 
prestatorului 

Pretul 
total al 

contractului 

Procent 
îndeplinit de 

prestator 
Cantitate 

Perioada 
derularii 

contractului 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

         
         
         

 
    *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau 
contractant conducător (lider de asociaŃie); contractant asociat; subcontractant. 
    **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. 
                                                   
 
 
 

Operator economic, 
(semnătură autorizată) 

........................................ 
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 CONTRACT DE SERVICII 
nr. _____ din ____________ 

 
 

Prezentul contract se încheie în temeiul OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006, 
privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare 
intre   
 

LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU , cu sediul în Municipiul Calarasi, str. Prelungirea 
Bucuresti, nr. 8-12, Judetul Calarasi, tel.: 0242/321829, fax: 0242/321829 cod fiscal 3797310, cont 
RO51TREZ20124650271XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Calarasi, reprezentată prin 
prof. Constantin MITRA, avand functia de DIRECTOR, în calitate de achizitor, 
 

şi 
 

______________________________, cu sediul în _____________________, str. ______________ 
nr. ______, jud. __________________,  telefon ______________, fax _____________, numărul de 
înmatriculare la Registrul ComerŃului _______________, CUI ________________, cont nr. 
________________________________ deschis la _________________________, reprezentat prin 
_________________________, în calitate de Prestator. 
 
2. DefiniŃii  
2.1. În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel: 
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preŃul contractului - preŃul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităŃi a căror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 
f. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaŃiilor uneia din părŃi; 
g. studiu de fezabilitate - documentaŃia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii 
indicatori aferenŃi obiectivului de investiŃii pe baza necesităŃii şi oportunităŃii realizării acestuia şi 
care cuprinde soluŃiile funcŃionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse 
aprobării; 
h. caietul de sarcini  - descrierea obiectivă a produselor, serviciilor sau lucrărilor necesare 
autorităŃii contractante. Contine în mod obligatoriu specificaŃii tehnice. 
k. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 
în mod diferit. 
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Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1. Prestatorul se obligă să elaboreze SF, PT + DE pentru obiectivul „Consolidare, reamenajare 
si modernizare Sala de sport si anexa” din incinta Liceului Mihai Eminescu în conformitate cu  
caietul de sarcini/tema de proiectare şi cu obligaŃiile asumate prin prezentul contract. 
  4.2. Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preŃul convenit in prezentul contract pentru 
serviciile prestate.  
   
5. PreŃul contractului 
5.1. PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către achizitor este de 
___________________ lei, din care T.V.A. _____________  lei. 
 

6. Durata contractului 
6.1. Durata prezentului contract este de  _______ zile de la data semnarii lui 
6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte odată cu semnarea procesului verbal de recepŃie 
a documentaŃiei care face obiectul contractului. 
 

7. Executarea contractului  
7.1. Executarea contractului începe după semnarea contractului de servicii de către ambele părŃi. 
 

8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului (parte integrantă a acestuia) sunt: 
         a) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
         c) caiet de sarcini şi tema de proiectare.     
 

9.  Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1. Standarde 
Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi / sau performanŃele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu 
propunerea tehnică şi prevederile caietului de sarcini/temei de proiectare. 
9.2. Drepturi de proprietate intelectuală 
Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaŃiile sau utilajele folosite pentru/sau în legatură cu produsele 
achiziŃionate, şi 

ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu exceptia situaŃiei 
în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 

9.3. Caracterul confidenŃial al contractului 
(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părŃi: 
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terŃe părŃi, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului; 
    b) de a utiliza informaŃiile şi documentele obŃinute sau la care are acces în perioada de derulare a 
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaŃiile contractuale. 
(2) Dezvăluirea oricărei informaŃii faŃă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va 
face confidenŃial şi se va extinde numai asupra acelor informaŃii necesare în vederea îndeplinirii 
contractului. 
(3) PărŃile contractante vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea de informaŃii referitoare 
la contract dacă: 
 a) informaŃia era cunoscută părŃii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; sau 
    b) informaŃia a fost dezvăluită după ce a fost obŃinut acordul scris al celeilalte părŃi contractante 
pentru asemenea dezvăluire; sau 
    c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaŃia. 



 21 

(4) Toată documentaŃia aferentă studiului, elaborată sub orice formă, este şi va rămâne în 
proprietatea beneficiarului în timpul şi după finalizarea activităŃilor contractului pentru o perioadă 
de 5 ani. Ofertantul nu poate folosi sau dispune de această documentaŃie fără un acord scris în 
prealabil emis de beneficiar. 

10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1. Achizitorul se obligă să recepŃioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul 
convenit. 
10.2. Achizitorul se obligă să plătească preŃul către prestator în termenele prevăzute la clauza 17.  
 

11.  SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor şi rezilierea contractului 
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeste să-şi execute obligaŃiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preŃul contractului, ca penalităŃi, o sumă 
echivalentă cu 0,15% pe zi de întârziere din valoarea contractului rămas de executat.   

11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei prevăzute la clauza 17.2 şi 17.3, acesta are obligaŃia de a plăti, ca penalităŃi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată: 0,15 % / zi întârziere. 

11.3. Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi dă dreptul 
părŃii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plată de daune-interese. 

11.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunŃa unilateral contractul de servicii, în cel mult 10 de 
zile de la apariŃia unor circumstanŃe 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 înteresului public. 
11.5. În cazul prevăzut la clauza 11.4. Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunŃării unilaterale a 
contractului. 
 11.6 - Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenŃia unei instanŃe 
judecătoreşti în cazul în care una dintre părŃi: 

- este declarată în stare de incapacitate de plăŃi sau a fost declanşată procedura de lichidare 
sau îşi încetează activitatea; 

- cesionează drepturile şi obligaŃiile sale prevăzute în prezentul contract fără acordul celeilalte 
părŃi; 

- primeşte o notificare (argumentată prin motive întemeiate) prin care i se aduce la cunoştinŃă 
faptul că nu şi-a executat sau îşi execută în mod necorespunzător obligaŃiile care îi revin. 

 11.7. În cazul prevăzut la pct. 11.6. Prestatorul are dreptul de a pretinde doar plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data încetării de plin drept a contractului. 
 

 

Clauze specifice 
 

12. GaranŃii 
12.1.  GaranŃia de bună execuŃie a contractului 
 (1) GaranŃia de bună execuŃie se constituie pe toată perioada de derulare a contractului, prin reŃineri 
succesive. Prestatorul are obligaŃia de a deschide un cont bancar la dispoziŃia achizitorului, la o 
bancă agreată de ambele părŃi. Achizitorul va alimenta acest cont prin reŃineri succesive din sumele 
datorate Prestatorului, până la concurenŃa sumei stabilite pentru garanŃia de bună execuŃie.   
 (2) Cuantumul garanŃiei de bună execuŃie a contractului este de 5 % din valoarea fără T.V.A. a 
contractului de servicii, respectiv  ______ lei. 
(5) GaranŃia de bună execuŃie se restituie în termen de 14 zile de la predarea documentaŃiei 
prevăzută la pct. 5.1. dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenŃii asupra ei;  
 (6) Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, în limita 
prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaŃiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, Achizitorul are obligaŃia de a 
notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligaŃiile care nu au fost respectate. 
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(7) În situaŃia în care pe parcursul executării lucrărilor în baza proiectului apar lucrări suplimentare 
care se datorează în exclusivitate Prestatorului (omisiuni de cantităŃi şi/sau articole de lucrări), 
Prestatorul va plăti daune interese în cuantum egal cu valoarea care depăşeşte procentul prevăzut la 
capitolul diverse şi neprevăzute din devizul general al lucrării. 
 

13. Alte resposabilităŃi ale prestatorului 
13.1. Prestatorul are obligaŃia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică şi tema 
de proiectare. 
13.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaŃiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurarii acestora este prevazută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
13.3. Prestatorul este răspunzator atât de siguranŃă tuturor operaŃiunilor şi metodelor de prestare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
13.4. Prestatorul are obligaŃia de a presta serviciile aferente elaborării documentaŃiei conform 
caietului de sarcini/ temei de proiectare şi specificaŃiilor din Ghidul solicitantului pentru Programul 
de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaŃiul rural, lansat de Guvernul României 
(O.G. nr. 7/2006).  
13.5. După predarea documentaŃiei, prestatorul va avea obligaŃia de a răspunde tuturor solicitărilor 
făcute în baza Legii nr.10/1995, pe o durată de 5 ani de la data terminării contractului fără a 
pretinde costuri suplimentare. 
13.6. Nerespectarea obligaŃiilor de la pct.13.4. atrage după sine refuzul justificat al Achizitorului de 
a plăti preŃul stabilit în contract 
 

14. Alte responsabilitati ale achizitorului 
Achizitorul se obligă să pună la dispoziŃia prestatorului orice facilităŃi şi/sau informaŃii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnica şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 
 

15. RecepŃie şi verificări  
15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini/tema de proiectare.  
15.2. DocumentaŃia se va preda beneficiarului, pe suport de hârtie, în 3 exemplare şi în format 
electronic.  
 

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1. Prestatorul are obligaŃia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
semnarea contractului.  
 

17. Ajustarea pretului contractului 
17.1. Pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2. PreŃul contractului nu se actualizează.  
 

17. Amendamente  
PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiŃional, numai în cazul apariŃiei unor circumstanŃe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 
 

18. Subcontractanti 
Nu se acceptă subcontractarea serviciilor. 
 

19. Cesiunea  
19.1. Prestatorul are obligaŃia de a nu transfera total sau parŃial obligaŃiile sale asumate prin 
contract, fără să obŃină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
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19.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanŃia sau orice alte 
obligaŃii asumate prin contract.  
 

20. Forta majora 
20.1. ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2. ForŃa majoră exonerează parŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acŃionează. 
20.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parŃilor până la apariŃia acesteia. 
20.4. Partea contractanta care invoca forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea 
limitarii consecinŃelor. 
20.5. Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parŃi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părŃi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

21. SoluŃionarea litigiilor 
21.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neînŃelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 
îndeplinirea contractului. 
21.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 
reusesc să rezolve în mod amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluŃioneze de către instanŃele judecătoreşti din Romania.  
 

22. Limba care guvernează contractul 
22.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
 

23. Comunicări 
23.1. Orice comunicare între părti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii. 
 

24. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voinŃa părŃilor şi înlătură orice 

înŃelegere verbală dintre acestea, anterior şi ulterior încheierii lui. 
Părtile au înŃeles să încheie azi __.__._____ prezentul contract în doua exemplare, unul 

pentru Achizitor şi unul pentru Prestator.     
  
 
 
 
 
 
ACHIZITOR,                                                  PRESTATOR, 
LICEUL MIHAI EMINESCU       _____________________ 
 
 
DIRECTOR,                                                                       _______________________ 
prof. Constantin MITRA                                    _______________________      
               
 
 
 
 


