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Capitolul 1. FIŞA DE DATE A ACHIZI łIEI 

 
I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 

Denumire: DIRECłIA PENTRU SPORT A JUDEłULUI COVASNA 
Adresa: str. BANKI DONATH, nr. 25 
Localitate: Sfântu Gheorghe 
 

Cod poştal: 520031 łara: România 

Persoana de contact: Ioan Marian Ştiopu, director coordonator Telefon: 0745321515; 
0267-351640 

E-mail: postmaster@dsjcovasna.ro ; 
dsjcovasna@yahoo.com   

Fax: 0267-351640 

Adresa autorităŃii contractante: Sfântu Gheorghe, str. Banki Donath, nr. 25, Cod poştal 520031 
 
I.b  Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante 

□ ministere ori alte autoritati publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local 
□ agentii nationale 
□ autoritati locale  
■ alte instituŃii guvernate de legea publica 
□ instituŃie europeana/organizatie internationala 
□ altele (specificati)   

□ servicii publice centrale 
□ aparare 
□ ordine publica/siguranta nationala 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sanatate 
□ constructii si amenajarea teritoriului 
□ protectie sociala 
□ cultura, religie si actv. recreative 
□ educatie 
□ activitati relevante 
□ energie 
□ apa 
□ posta 
□ transport 
■ altele: sport 

Autoritatea contractantă achizitioneaza  in  numele altei autoritati contractante   DA □ 
                                                                                                                                NU ■ 

Alte informatii  si/sau clarificări pot fi obtinute: 
 ■ la adresele de e-mail si fax mentionate mai sus 

□ altele: (specificati/adresa/fax/interval orar) 
Date limita de primire a solicitărilor de clarificări:  
         Data: 26.10.2009 
         Ora limita: 1200 
         Adresa: Sfântu Gheorghe, str. Banki Donath, nr. 25, Cod poştal 520031, fax: 
0267351640 
Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări: in termen de maxim 5 zile de la 
publicarea invitaŃiei de participare la procedura de atribuire, prin publicare pe www.e-
licitatie.ro sau fax. 

 
I.c. Căi de atac: 

Eventualele contestaŃii se pot depune: 
- fie la Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃtiilor; 
- fie la instituŃia competenta; 
- fie la autoritatea contractantă; 
Denumire: Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3  
Localitate: Bucureşti             Cod postal: 030084                     Tara: România 
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E-mail: office@cnsc.ro                                                   Telefon: (021) 310.46.41 
Adresa internet: www.cnsc.ro                                        Fax: (021) 310.46.42 
Denumirea instantei competente: Curtea de Apel Bucuresti 
Adresa: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4 
Localitate: Bucuresti              Cod postal: 030099                    Tara: Romania 
E-mail: infocabuc@just.ro                                              Telefon: (021) 319.51.80 
Adresa internet: www.cabuc.ro                                       Fax: (021) 319.51.83 

 
I.d. Sursa de finantare: 

Sursa de finantare a contractului ce urmeaza a 
fi atribuit: venituri proprii ale Ministerului 
Tineretului şi Sportului 

Dupa caz, proiect/program finantat din 
fonduri comunitare              
   DA  □               NU ■ 
Daca DA, faceti referire la proiect/program: - 

 
II: OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract: contract de furnizare materiale şi execuŃie de lucrări. 
II. 1.2) Denumire contract si locul de livrare: “ Proiectare şi execuŃie acoperire teren de sport 
cu structura presostatică” in conformitate cu cerintele minimale si obligatorii din caietul de 
sarcini, si care se va livra la sediul autoritatii contractante. 
(a) Lucrari                            ■     (b) Produse                         ■     (c) Servicii                        □ 

 
Executie                               □ 
Proiectare si executie           ■ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzatoare cerintelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                          □ 

Cumparare                          ■             
Leasing                               □        
Inchiriere                            □  
Cumparare in rate               □ 
 

Categoria serviciului     
2A □ 
2B □ 
 

Principala locatie a lucrarii: 
structura presostatică se va 
livra la sediul Sfântu 
Gheorghe, str. Banki Donath, 
nr. 25, Cod poştal 520031 
   _____________________ 
Cod  CPV:  45212221-1 

Locatia livrarii: structura 
presostatică se va livra la 
sediul Sfântu Gheorghe, str. 
Banki Donath, nr. 25, Cod 
poştal 520031 
 

Principalul loc de prestare 
_____________________ 
Cod  CPV  
□□□□□□□□ 

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : 
Contract de achizitie publica:  ■                      
Incheierea unui acord cadru:   □ 
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica  
ani □□                luni □□            zile 30 (de la atribuirea contractului)  
II.1.5.Informatii privind acordul cadru (daca este cazul) 
Acordul cadru cu mai multi operatori     □ 
Nr. □ maxim al participantilor la acordul cadru 
vizat 

Acordul cadru cu un singur operator        □ 

Durata acordului cadru:  
Durata in ani □ sau luni □□ 
Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru:         DA □             NU □ 
II.1.6) Divizare pe loturi  
  DA □            NU ■ 
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe  □                           Toate loturile  □ 
Alte informatii referitoare la loturi: - 
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II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU ■ 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Scopul contractului :  
,, Proiectare şi execuŃie acoperire teren de sport cu structură presostatică “- conform 
caietului de sarcini 
II.2.2) Optiuni (daca exista)                                                                   DA □       NU ■ 
Daca exista, descrierea acestor optiuni: - 

 
III: CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI  

III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa 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 selectata 
Licitatie deschisa                                     □   
Licitatie restransa                                    □ 
Licitatie restransa   accelerata                 □ 
Dialog competitiv                                    □ 

Negociere cu anunt de participare           □   
Negociere fara anunt de participare         □                                                 
Cerere de oferte                                       ■ 
Concurs de solutii                                    □ 

IV.2)  Etapa finala de licitatie electronica       DA  □       NU  ■   
Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica 
__________________________________________________________________________ 
 
IV.3.) Legislatia aplicata: 
a. O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 418 din 15/05/2006; 
b. Legea nr. 337/2006, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 
625 din 20/07/2006; 
c. H.G. nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 
625 din 20/07/2006; 
d. H.G. nr. 1660/2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziŃie publică prin mijloace electronice 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, publicata in Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 978 din 07/12/2006; 
e. Ordin A.N.R.M.A.P. nr. 155/2006, pentru atribuirea contractelor de achiziŃie publică, 
publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 894bis din 02/11/2006; 
f. H.G. nr. 1337/2006, privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru 
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie 
publică 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, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 04/10/2006; 
g. H.G. nr. 782/2006, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al 
Consiliului NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 
553 din 27/06/2006; 
h. O.U.G. nr. 30/2006, privind funcŃia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
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procesului de atribuire a contractelor de achiziŃie publică, publicata in Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 365 din 26/04/2006; 
i. O.U.G. nr. 74/2005, privind înfiinŃarea AutorităŃii NaŃionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea AchiziŃiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 572 din 
04/07/2005; 
j.  H.G. nr. 895/2005, privind organizarea şi funcŃionarea AutorităŃii NaŃionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea AchiziŃiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 751 din 18/08/2005; 
k. H.G. nr. 901/2005, privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului achiziŃiilor publice, 
precum şi a planului de acŃiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007, 
publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 19/08/2005; 
l. H.G. 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, publicata in Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 661 din 01/08/2006; 
m. Ordinul M.F.P. nr. 175/2007, pentru aprobarea Manualului operational pentru activitatea de 
observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii – modelul si continutul 
formularelor si documentelor utilizate; 
n. O.U.G. nr. 94/2007, pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 
04/10/2007; 
o. H.G. nr. 198/2008, pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică prin mijloace electronice 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006, publicata in Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 165 din 04/03/2008. 
p. O.U.G.  nr. 143 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servici ; 
r. O.U.G. nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative;  
s. O.U.G. nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în domeniul legislaŃiei referitoare la 
achiziŃiile publice;  
ş. O.U.G. nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii. 

 
V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE  

V.1) Situatia personala a candidatului /ofertantului 
Declaratie privind eligibilitatea  Cerinta obligatorie: se va completa formularul nr. 

12A 
Declaratie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181  
           Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

Cerinte obligatorii: 
a) Se va completa formularul nr. 12B; 
IMPORTANT : În situaŃia în care din 
documentele solicitate reiese că ofertantul se află 
într-una din situaŃiile prevăzute de art.181 din 
OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura 
pentru atribuirea contractului de furnizare. 
b) Certificat fiscal privind situaŃia taxelor şi 
impozitelor datorate bugetului de stat de la 
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ANAF, valabil la data deschiderii ofertelor –in 
original 
c) Certificate fiscale privind situaŃia taxelor şi 
impozitelor locale: 
-  din localitatea de înregistrare a sediului 
societăŃii si 
- din localitatea unde îşi are sediul autoritatea 
contractantă, numai  in situatia in care oferta va 
apartine filialei / sucursalei / punctului de lucru, 
valabile la data deschiderii ofertelor in original 
IMPORTANT : Sunt eliminaŃi ofertanŃii care au 
datorii la bugetul de stat sau la bugetul local atât  
din localitatea de înregistrare a sediului societăŃii 
cât şi din localitatea unde îşi are sediul autoritatea 
contractantă. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) 
Persoane juridice romane Cerinte obligatorii: 

a. Certificat de inregistrare emis de Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Camera de 
Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala din 
care sa reiasa obiectul de activitate (in copie cu 
stampila, semnatura si inscrisul “conform cu 
originalul”); 
b. Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comertului de pe lângă instanŃa 
competentă, în original sau copie legalizată, din 
care să rezulte adresa actuală şi obiectul de 
activitate al operatorului economic, faptul că 
societatea comercială aparŃine categoriei 
profesionale impuse de îndeplinirea contractului, 
respectiv sa aibă înscris în certificat codurile 
CAEN corespunzătoare  obiectului achiziŃiei 
publice (in original sau copie legalizata, eliberat 
in anul 2008); 
c. Formular 12C – privind calitatea de 
participant la  procedura 

Persoane juridice straine Cerinte obligatorii: 
Pentru persoane juridice straine: documente 
edificatoare care sa dovedeasca o forma de 
inregistrare  ca  persoana juridica sau de  atestare 
ori apartenenta din punct de vedere profesional, 
in conformitate cu prevederile legale din tara in 
care candidatul/ofertantul este rezident  (original 
si copie legalizata in limba romana);  

V. 3.) Situatia  economico-financiara                                   
Informatii privind  situatia economico-
financiara 
 Solicitat ■                         Nesolicitat □ 

a. Declaratie privind cifra medie de afaceri pe 
ultimii trei ani: min. 900.000 lei (formular 22); 
b. BilanŃul contabil la 31.12.2006 , vizat şi 
înregistrat de organele competente. 
c. BilanŃul contabil la 31.12.2007, vizat şi 
înregistrat de organele competente. 
d. Bilantul contabil la 31.12.2008, vizat si 
inregistrat de organele competente, auditat si 
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insotit de raportul de audit (constituie un avantaj). 
In cazul unei asocieri, doar liderul de asociere 
prezintă documentul solicitat la punctul d. 

V.4.) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
Informatii privind  capacitatea tehnica 
 Solicitat ■                          Nesolicitat □ 

CerinŃe obligatorii: 
a.  Formular 12 I - InformaŃii personalul tehnic 
de specialitate şi de asigurare a calităŃii, precum şi 
efectivele medii anuale ale personalului angajat şi 
al cadrelor de conducere.  
b. Certificate de calitate pentru fiecare produs 
menŃionat în caietul de sarcini si va fi bine 
precizata perioada de garantie pentru fiecare 
produs in parte, produse ce  fac obiectul 
achiziŃiei. 
c. Formular 12D - Lista principalelor furnizări 
de produse similare cu cerintele caietului de 
sarcini, în ultimii 3 ani (valori, beneficiari, PV 
recepŃie produse).  
d. Se solicită prezentarea in copie dupa 1(unu) 
contract de furnizare de produse similare cu 
cerintele caietului de sarcini, in ultimii trei ani si 
pana la  30.09.2009, cu o valoare de minim 
300.000 lei. 

Informatii privind subcontractantii (daca 
este cazul) 

Daca este cazul, se va completa formularul 12G , 
privind lista subcontractantiilor si specializarea 
acestora. 

Informatii privind asocierea ofertantilor 
(daca este cazul) 

Mai multi ofertanti se pot asocia cu scopul de a 
depune o oferta comuna. 

V.5. Standarde de asigurare a calităŃii a. Certificatele ISO 9001, ISO 14001, emise de 
organisme acreditate, care să confirme 
implementarea sistemului de management al 
calităŃii  - copie vizata cu stampila societatii, dupa 
cum urmeaza: 
- de la operatorii economici pentru furnizare 
echipamente sportive cat si pentru constructii 
civile, similar cu cerintele caietului de sarcini. 
Important 
NU SE ADMIT SI NU VOR FI LUATE IN 
CONSIDERARE adeverintele care atesta faptul 
ca operatorul economic este in curs de 
implementare sau certificare pentru sistemul de 
management al calităŃii . 
b. Ofertantul va prezenta din partea 
producatorului autorizare pentru reprezentanta 
sau dealer cat si pentru acest proiect in 
desfasurare. 

Observatii:  
a. In caz de neprezentare a unui document solicitat, nu este permisa completarea ulterioara, 
neprezentarea avand ca efect descalificarea ofertantului, oferta sa fiind considerata oferta 
inacceptabila. 
b. Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor 
documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. 
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VI. PREZENTAREA OFERTEI  
VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba romana 

Observatie: Eventualele documente intocmite  
intr-o alta limba vor fi prezentate impreuna cu o  
traducere legalizata in limba romana. 

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 60 de zile de la data deschiderii ofertelor. 
VI.3) Garantie de participare 
Solicitat ■                          Nesolicitat □ 

a. Cuantumul garantiei de participare este de 
10.000,00 lei.  
b. Perioada de valabilitate a garantiei de 
participare: 60 de zile de la data limita de 
depunere a ofertelor. Garantia de participare 
trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la 
deschiderea ofertelor;  
c. Modul de constituire a garantiei de participare 
acceptat: 
c.1. Scrisoare de garantie bancara pentru 
participare (formular  nr. 11); 
sau 
c.2. Depunerea sumei in contul IBAN nr. 
RO98TREZ2565009XXX000217, deschis la 
Trezoreria municipiului Sfântu Gheorghe; 
Observatie: Ofertele care nu sunt însoŃite de 
documentele de constituire a garanŃiei de 
participare, vor fi respinse ca inacceptabile  şi 
returnate la deschidere. 

VI.4) Modul de prezentare a eligibilităŃii 
Plicul nr.1 

Eligibilitatea se va prezenta într-un plic A4 sigilat nr.1, pe 
care se va nota:  

- Eligibilitate; 
-  Numele achiziŃiei.  
,, PROIECTARE ŞI EXECUłIE 
ACOPERIRE TEREN DE SPORT CU 
STRUCTURĂ PRESOSTATICĂ “ 
- Denumirea şi adresa ofertantului. 
 

Plicul  nr. 1 va conŃine dosarul cu  formularele solicitate la 
sectiunea V, în mod obligatoriu în ordinea solicitării lor . 
Plicul nr. 1 se va face în original şi copie. 
IMPORTANT: Documentele de eligibilitate vor 
fi legate într-un dosar pentru a fi citite cu 
uşurinŃă. 

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Plicul nr.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propunerea financiară se va prezenta într-un plic 
A4 sigilat nr.2,  pe care se va nota: 

Propunere financiară ; 
- Numele achiziŃiei 
,, PROIECTARE ŞI EXECUłIE 
ACOPERIRE TEREN DE SPORT CU 
STRUCTURĂ PRESOSTATICĂ”           
-  Denumirea şi adresa ofertantului. 

 Plicul nr. 2  va conŃine:  
1. Formularul 10A   – formular de ofertă  
2. Formularul de contract însuşit, semnat si  
stampilat pe fiecare pagina. 
Important. 
Toate obiectiunile referitoare la formularul de 



 10 

 
 

contract din cadrul documentatiei de atribuire se 
vor transmite autoritatii contractante sub forma de 
solicitare de clarificări pana la data limita stabilita 
pentru acestea la punctul I.b.din FISA de date a 
achizitiei. 
In situatia in care, in cadrul ofertei financiare  se 
va prezenta formularul de contract neinsusit de 
catre operatorul economic sau cu obiectiuni , 
oferta financiara va fi considerata oferta 
alternativa la cea initiala. 
Ca urmare, oferta va fi declarata inacceptabila 
conf. art. 36 alineat (1), litera c) din HGR 
925/2006. 
3. Certificatele de garantie ale produselor. 
Plicul nr. 2 se va prezenta în original şi copie. 
IMPORTANT: Cursul de schimb valutar 
leu/EURO comunicat de BNR valabil pentru data 
de 28.10.2009 . 

VI. 6). Modul de prezentare a propunerii 
tehnice. 

Plicul nr.3 

Propunerea tehnica se  va introduce intr-un plic 
A4 sigilat nr. 3, pe  care se va nota : 
 

Propunere tehnica 
-Numele achiziŃiei 

 ,, PROIECTARE ŞI EXECUłIE 
ACOPERIRE TEREN DE SPORT CU 

STRUCTURĂ PRESOSTATICĂ “, 
- Denumirea si adresa ofertantului 
 

Plicul nr. 3 va contine : 
-Caracteristicile si specificatiile tehnice pentru  
produsul ofertat in  conformitate cu cerintele  
caietului de sarcini. 
-Perioada de livrare a produselor in conformitate 
cu caietul de sarcini 
Plicul nr.3 se va realiza in original si in  copie. 

VI.7) Modul de prezentare a ofertei 
Plicul netransparent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scrisoarea de înaintare 

Se vor introduce într-un plic sigilat, netransparent  
pe care se va tipări sau scrie cu cerneală 
neradiabilă , doar cele mentionate in chenar: 

 ,,A nu se deschide înainte de data 
de  28. 10.2009, ora 1215; 
- Numele licitaŃiei:  

,, PROIECTARE ŞI EXECUłIE 
ACOPERIRE TEREN DE SPORT CU 
STRUCTURĂ PRESOSTATICĂ “ 

În plicul menŃionat se vor introduce următoarele: 
1. o scrisoare de înaintare (formular nr. 20); 
2. dovada achitării  garanŃiei de participare; 
3. Un plic pe care se va scrie sau tipări cu 

cerneală neradiabilă: - ORIGINAL; 
- Numele licitaŃiei:  

,, PROIECTARE ŞI EXECUłIE 
ACOPERIRE TEREN DE SPORT CU 
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Dovada achitării garanŃiei 
 

Originalul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia 

STRUCTURĂ PRESOSTATICĂ “ 
   
      - Denumirea şi adresa ofertantului, şi care la 
rândul său va  conŃine: 
- plicul cu eligibilitatea –Plicul nr. 1 , 
- plicul cu  propunerea financiară  - Plicul nr. 2, 
- plicul cu  propunerea tehnica -  Plicul nr. 3 
      4.  Un plic pe care se va scrie sau tipări cu 
cerneală neradiabilă: 

- COPIE; 
- Numele licitaŃiei 

,, PROIECTARE SI EXECUTIE 
ACOPERIRE TEREN SPORTIV CU 
STRUCTURA PRESOSTATICA “ 

    - Denumirea şi adresa ofertantului,  şi care la 
rândul său va conŃine, în copie: 
- plicul cu eligibilitatea –Plicul nr. 1 , 
- plicul cu  propunerea financiară  - Plicul nr. 2 
- plicul cu  propunerea tehnica -  Plicul nr. 3 
IMPORTANT: 
 1. Scrisoarea de inaintare nu se va  atasa plicului, 
ci va introdus in acesta. Pe  plicul exterior nu se 
va  mentiona numele ofertantului. 
 2. Dacă plicul exterior al ofertantului nu este 
marcat conform prevederilor de la punctul VI.7, 
paragraful 1, autoritatea contractantă  nu îşi 
asumă  răspunderea pentru lipsa acestuia la data 
limită de deschidere a ofertelor. 
3. Daca plicul exterior al ofertantului nu este 
marcat conform prevederilor de la punctul VI.7, 
paragraful 1, Comisia de evaluare va respinge 
oferta, care va fi retransmisa ofertantului. 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate 
elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi a 
documentelor care o însoŃesc. 
Oferta se va depune la sediul DSJ Covasna, 
adresa loc. Sfântu Gheorghe, str. Banki Donath, 
nr. 25,  biroul Secretariat, până pe data de 
28.10.2009, ora 12,00   

Oferta se va înregistra în prezenŃa depunătorului 
care va primi un număr de înregistrare. 
IMPORTANT   
Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris 
peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt 
vizate de către persoana/persoanele 
autorizată/autorizate să semneze oferta. 

VI.8) Data limita de depunere a ofertelor Data limita pentru depunerea ofertei: 
28.10.2009, ora 12,00. 

VI.9) Posibilitatea retragerii sau 
modificarii ofertei 

a. Oferta poate fi modificată/retrasă anterior datei 
şi orei limita stabilite pentru depunerea acesteia; 
b. Singura modificare dupa deschiderea ofertei, 
este cea a propunerii financiare pentru corectarea 
eventualelor erori aritmetice; 
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Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum 
urmeaza: 
b.1. Daca exista o discrepanta intre litere si cifre, 
se va lua in considerare valoarea exprimata in 
litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi 
corectata in mod corespunzator; 
Comisia de evaluare are dreptul de a corecta 
erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. 
Daca ofertantul nu accepta corectarea acestor 
erori, oferta sa va fi considerata 
necorespunzatoare si, in consecinta, va fi respinsa 
de catre comisia de evaluare. 

VI.10) Deschiderea ofertelor  Ora, data si locul deschiderii ofertelor: ora 
12.15, data de 28.10.2009 la sediul DSJ Covasna 
str. Banki Donath, nr. 25, Sfântu Gheorghe, 
România. La deschiderea ofertelor vor putea fi 
prezenti reprezentantii ofertantilor care doresc sa 
participe si care vor prezenta: 
a. declaratia privind calitatea de participant la 
procedura (formularul nr. 12C ); 
b. imputernicire: conform formularului nr. 21 ; 
c. o copie de pe BI/CI.; 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  

VII.1) Pretul cel mai scazut □  
VII.2) Cea mai avantajoasa oferta tehnico-economica   ■  
Factor de evaluare 
1. Pretul ofertei: 
2. Durata de livrare şi execuŃie: 
3. GaranŃia lucrării: 

Punctaj 
1. 70 puncte 
2. 25 puncte 
4.   5 puncte 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:  
1. Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se acorda astfel: 
a) pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare 
respectiv; 
b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a), punctajul se acorda astfel: 
Pn = (pret minim/pretn) x punctaj maxim alocat.  

 
2. Punctajul pentru factorul de evaluare “Durata de livrare si executie” se acorda astfel: 
D(n) = ( durata ofertata/durata maxima ofertata) x punctaj maxim alocat. 
Punctajul final la acest factor de evaluare, este media aritmetica a punctajelor duratei de livrare 
si executie, acordate de membri comisiei de evaluare conform cu ofertele depuse de ofertanti. 
 
3. Punctajul pentru factorul de evaluare “termen de garantie" se acorda astfel: 
a) pentru termenul de garantie cel mai lung propus de un ofertant, se acorda punctajul maxim 
alocat factorului de evaluare respectiv; 
b) pentru un termen mai mic decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel: 
T(n) = (termenn/termen maxim) x punctaj maxim alocat. 

 
Corectarea erorilor: 
Singura modificare a continutului propunerii financiare care este permisă în ofertă, este 
corectarea eventualelor erori aritmetice. 
Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: 
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a) dacă există o discrepanŃă între preŃul unitar şi cel total (care este obŃinut prin multiplicarea 
preŃului unitar cu cantitatea totală), se va lua în considerare preŃul unitar, iar preŃul total va fi 
corectat în mod corespunzător; 
b) dacă există o discrepanŃă între litere şi cifre, se va lua în considerare valoarea exprimată în 
litere, iar valoarea exprimată în cifre se va corecta corespunzător. 
Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. 
Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată neconformă şi, 
în consecinŃă, va fi respinsă. 
 

 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 

VIII.1 Ajustarea  pretului contractului  
DA  □              NU  ■ 

- 

VIII.2. Garantia de buna executie a 
contractului           

DA  ■              NU  □ 

a. cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din 
valoarea contractului ce se va atribui. In cazul 
ofertantilor care sunt in categoria IMM, garantia 
de buna executie se constituie in procent de 50% 
din cuantumul precizat, respectiv 2,5%; garantia 
de buna executie se constituie intr-un termen 
limita convenit de catre parti si inscris in contract. 
b. Modul de constituire a garantiei de buna 
executie acceptat: 
b.1. Scrisoare de garantie bancara de buna 
executie  
b.2. Prin retineri din suma datorata. In acest caz, 
ofertantul are obligatia de a deschide un cont la 
dispozitia autoritatii contractante, la o banca 
agreata de ambele parti; 
c.  Garantia de buna executie se va restitui astfel: 
c.1. 70% dupa 3 luni de la data platii; 
c.2. 30% dupa 12 luni de zile de la data receptiei 
finale 

VIII.3. Încheierea contractului de achiziŃie 
publică 
 

   1.Clauzele contractuale specifice sunt propuse 
de autoritatea contractantă. 
   2.Autoritatea Contractantă are obligaŃia de a 
încheia contractul de achiziŃie publică cu 
ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 
câştigătoare de comisia de evaluare, după 
expirarea perioadei de contestaŃii, conform legii. 
   3.PreŃurile unitare prevăzute în oferta care a fost 
stabilită câştigătoare sunt ferme,contractantul 
neavând posibilitatea de a modifica oferta care va 
constitui parte integrantă a contractului de 
achiziŃie publică. 
   4. În cazul în care Autoritatea Contractantă nu 
poate încheia contractul de achiziŃie publică cu 
ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 
câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în 
cauză se afla într-o situaŃie de forŃă majoră, atunci 
aceasta are dreptul: 
-fie să declare câştigătoare oferta clasată pe locul 
doi; 
-fie să anuleze aplicarea procedurii pentru 
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atribuirea contractului de achiziŃie publică. 
DIRECTIA PENTRU A SPORT JUDEłULUI DE COVASNA  

 
A P R O B A T  

Director coordonator, 
Ştiopu Ioan Marian 

  
CAIET   DE   SARCINI 

,,PROIECTARE SI EXECUTIE ACOPERIRE TEREN SPORTIV CU  
STRUCTURA PRESOSTATICA ,, 

 
Directia pentru Sport a judetului Covasna, intenŃionează să efectueze lucrari de acoperire 

teren sportiv cu structura presostatica, în vederea asigurării unor condiŃii optime pentru petrecerea 
timpului liber in orice anotimp si indiferent de conditiile meteorologice . 

 Pentru atingerea acestui obiectiv, se va demara  procedura de achiziŃie publică de produse si 
lucrari. 
 
A1.Informa Ńii introductive 

1. Beneficiar: DSJ Covasna, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, nr. 25, judeŃul Covasna, cod 
fiscal 5993991 . 

2.Sursa de finanŃare: venituri proprii MTS; 
3.Data limită de depunere a ofertelor: conform Fişei de date a achiziŃiei 
4.Locul depunerii ofertelor: conform Fişei de date a achiziŃiei 
5.Data si locul deschiderii ofertelor: conform Fişei de date a achiziŃiei 
 

A2. Obiectul contractului:  
Proiectare, furnizare materiale si executie lucrari pentru obiectivul  
,,Proiectare si executie acoperire teren sportiv cu structura presostatica”. 
Tema de proiectare si executie: 
Se va avea in vedere proiectarea si executia unei structuri presostatice care sa acopere un 

teren de gazon sintetic, structura cu dimensiunile de 41m x 21,6m x 9,5m, cu un volum de 8.413 
mc. 

B. DATE TEHNICE: 
Caracteristici tehnice pentru lucrarea ce va fi achiziŃionata si care trebuie sa indeplineasca 

cerintele de mai jos: 
 
Furnizare membrană presostatică pentru acoperire teren de fotbal, realizată din tesătură de 

poliester cu strat de PVC pe ambele laturi, rezistentă la intemperii, la razele UV, tratată impotriva 
ciupercilor, antiputrezire, ignifugă, omologată in clasa 2, cu următoarele caracteristici tehnice: 
 

DESCRIERE DIN U.M. TIP TESATURA 1 
Tesatura de suport 60001  Poliester de inalta rezistenta 
Denumire fir 53830 Dtex 1100 
Fire urzeala/batatura 53853 n°/cm 9/9 
Tip tesatura 61101  L1/1 
Greutate tesatura de suport 53854 g/mq 210 
Greutate strat PVC 53352 g/mq 490/540 
Greutate totala 53352 g/mq 680/730 
Rezistenta tractiune 53354 N/5cm 3000/3000 
Rezistenta la rupere (sfasiere) 53363 N 310/350 
Rezistenta la lipire (sudare)   240 
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Rezistenta la flacara   Clasa 2 
 

Membrana, a cărei formă si tensiuni sunt date de proiect, sa fie asamblată, tinand cont de 
tensiunea tesăturii, cu utilaje de inaltă frecventă (aparate de sudat) care sa realizeze sudarea prin 
topirea si comprimarea materialului, cu suprapunere de 50/60 mm (in functie de fortele derivate din 
calculele proiectului) peste linia teoretică de tăiere si sa cuprinda: 
- pungi de alimentare si reciclare aer cu respectivele canale de conectare la 
ventilatorul principal si de urgentă 
- burdufuri cu cablu de pvc pentru usa de intrare si iesirea de sigurantă 
- consolidări membrană pentru inserare punct de iluminare si treceri pentru cablurile electrice 
- set tuburi ancoraje cu opritoare cu orificii 

Sa cuprinda intrare pietonală de tip tunel dimensiunea in plan 1.25 x 2.20 x 2.00 h, 
realizat din tuburi de otel vopsit cu pulbere, inclusiv panouri din pal imbrăcate inferioare si semi-
glasvand transparent anti-soc superior. 

Intrarea sa fie completată cu: 
- maner de compensatie intern integrat cu usa 
- imbrăcăminte tunel cu tesătură cu caracteristici identice cu ale membranei, fixat la 
cadru cu profile de otel; iesire de sigurantă de tip cu un singur canat dimensiune in plan 1.30 x 
2.00h , realizată din tuburi de otel vopsit , cu panouri de pal,inchidere manuală de sigurantă; 
instalatie ventilare/ încălzire, de 200.000 cal/h realizată din profile de aluminiu si panouri de tip 
perete dublu din otel zincat prevopsite la cuptor in partea aflată la vedere, izolare termoacustică 
grosimea mm. 25.  

Instalatia de ventilare sa fie constituită din: 
- cameră de combustie de otel inoxidabil de tip AISI 430 20/10 cu jonctiuni sudate cu electrod, 
schimbător de căldură din otel inox de tip AISI 304 
- ventilator centrifug cu dublă aspiratie, motor electric de tip IP 55 clasa F-4 Poli 
- roti de transmisie de fontă - mansoane de auto extractie – guri tip B 
- curele de tip trapezoidal, sanie motor pe placă dublă si surub. 
- tablou electric de tip IP 65 conform norma UNI – CEI . 
- kit de protectie arzător si tablou electric pentru instalare externă cu poartă/usă de 
inspectie cu inchidere, benzi pentru strangerea foii pentru alimentare/ reciclare aer 
- grilă aer externă, oblon de calibrare manuală 
- cos evacuare fum realizat din otel inoxidabil de tip AISI 304, echipat anticondens in formă de T 
Sa aiba urmatoarele caracteristici: 
Model 
de tip 

Putere 
caloric 

T 

Putere 
caloric 

R 

Randament Capacitate 
aer 

Presiune 
de 

serviciu 

Motor Alimentare 
electrica 

Curent 

200.000 Kcal/h 
228.500 
Kw 265 

Kcal/h 
200.000 
Kw 233 

90.0% 18.600 
mca/h 

20/45mm 
H²O 

Kw 
5,5 Hp 

7,5 

380-3-50 
Hz 

6.6 A 

 
Sa cuprinda instalatie de iluminare generală, conform normativei CEI in vigoare, situată 

pe partea internă a acoperitorii, lipită la membrană prin prize pentru proiectoare de otel zincat Ø 
500 mm si intăriri cu inele pe membrană. Instalatia sa fie alcătuită din: 
- 14 proiectoare asimetrice de 400 watt, cu lampă la joduri metallice (lumină albă) 
- cablu antiflacără pentru interior la vedere, legături: prize/stecăre, fara tablou electric .  

Sa cuprinda instalatie de ventilatie/ urgentă, construită din profile de aluminiu si panouri 
din otel zincat prevopsite la cuptor pe partea aflată la vedere, alcătuită din: 
- motor endotermic cu ciclu diesel conectat la un ventilator centrifug. 
- rezervor motorină, baterie 12 V de 70 A/h, tablou electric. 

Sa cuprinda desene de executie, raport ethnic, certificate,  transport si montaj. 
 

C. Prezentarea ofertei: 
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Propunerea tehnică va fi însoŃită de o descriere tehnică a produsului ofertat. 
1. Produsele furnizate nu se vor împărŃi pe loturi şi trebuiesc furnizate de un singur 

operator economic. 
2. Produsele trebuie să prezinte certificate de calitate, fisa tehnica, fisa de siguranta.  
3. PreŃul produselor va fi în lei fără TVA şi va include transportul si montajul. 

 
D.  RecepŃia, garanŃia  şi predarea lucrarii 
În vederea recepŃiei se va urmări dacă predarea componentelor s-a făcut în conformitate cu 

prevederile din Caietul de sarcini şi îndeplinirea tuturor cerinŃelor de la B.Date tehnice. 
RecepŃia se va face în prezenŃa autorităŃii contractante sau a reprezentantului acestuia ,după 

predarea integrală, prin încheierea Procesului verbal de RecepŃie. 
Furnizorul are obligaŃia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite 

şi că acestea vor funcŃiona în condiŃii normale. 
Perioada de garanŃie acordată produselor de către furnizor va fi de minim 5 ani pe structura, 

2 ani acoperis si 1 an montaj structura. Aceste informatii vor fi  declarate în propunerea tehnică. 
Produsele vor fi însoŃite de certificate de conformitate şi garanŃie, şi instrucŃiuni de utilizare 

în limba română. Orice componentă lipsă sau stricată, constatată la recepŃia cantitativă, şi calitativă, 
va fi înlocuită de furnizor pe propria cheltuială. Furnizorul va asigura pe cheltuiala sa, în perioada   
de garanŃie,  asistenŃă tehnică, constând  în reparaŃii cu remedierea defecŃiunilor. 

Pentru toate produsele ofertate, se va specifica durata de viaŃă. Instalarea echipamentelor se 
va realiza de furnizor, la solicitarea beneficiarului. 

E.Termen de livrare: 
Livrarea materialelor se va face in 25 zile si executia lucrarilor se va face în termen  de  30 

zile de la semnarea contractului de ambele părŃi. 
 

F.Limba de prezentare a ofertelor 
Ofertele se vor depune în limba română 

 
      Director  coordonator  
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Capitolul 3. FORMULARE  
 
 

Formular 20 
OPERATOR ECONOMIC 
____________________ 
         (denumirea/numele) 

 
 Înregistrat la sediul autorităŃii contractante  

 
nr. ................... / .......................  

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
 

Către  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Str. xxxxxxxxxx, nr. xxxx sector xxxx, xxxxxx 
 
 

Ca urmare a invitatiei de participare apărute în S.E.A.P. privind aplicarea procedurii pentru 
atribuirea contractului ..................................................................., (denumirea contractului de achiziŃie publică) noi 
................................................. (denumirea operatorului economic), vă transmitem alăturat următoarele:  
1. Documentul ................................... (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanŃia pentru participare, în 
cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaŃia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei;  
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original:  
a) oferta;  
b) documentele care însoŃesc oferta.  
 
Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinŃele.  
 
Data completării ...............  
 
Cu stimă,  
 
 

 
Operator economic, 

 
______________ 

(stampila si semnatura autorizata) 
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Formular 21 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
         (denumirea/numele) 

 
Către, 

xxxxxxxxxxxxx 
 

IMPUTERNICIRE 
privind participarea la procedura de achiziŃie pentru ….…… 

 
 

 Noi, …………………………………………………....................., in calitate de  
administrator/director/contabil sef al ………………..……......................................, 
imputernicim prin prezenta pe domnul (doamna) ………………………., care se legitimeaza cu 
………………………. sa participe la procedura de achiziŃie prin ………. , organizata de unitatea 
dumneavoastra. 

 
 
 
 

Operator economic, 
 

______________ 
(stampila si semnatura autorizata) 
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Formular 12A 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
         (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ____________________________,  
                                                                                                              (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate 
faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari 
si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare 
definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, 
pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. 
 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Prezenta declaratie este valabila pana la data de _______________________ . 
                                                                                                   (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
 

Data completarii ...................... 
 
 

 
Operator economic, 

 
______________ 

(stampila si semnatura autorizata) 
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Formular 12B 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
         (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

 
 
 
 Subsemnatul(a) ................................................................................................. (denumirea, 

numele operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) 
pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect 
……………………………………….., cod CPV …………….., la data de ............................... 
(zi/luna/an), organizata de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
declar pe propria raspundere ca: 
 a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui 
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, 
reglementata prin lege; 
 b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile 
prevazute la lit. a); 
 c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata 
................................; 
 d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante 
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 
greseli in materie profesionala. 
 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
 

Operator economic, 
 

______________ 
(stampila si semnatura autorizata) 
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Formular 12C 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
         (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
 
 1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................... 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte 
publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .................. (se mentioneaza 

procedura), avand ca obiect ........................ (denumirea produsului si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), 
organizata de ........................................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta: 
   [ ] in nume propriu; 
   [ ] ca asociat in cadrul asociatiei .......................................................; 
   [ ] ca subcontractant al ..................................................................; 
   (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 2. Subsemnatul declar ca: 
   [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 
   [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. 
   (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă daca vor interveni 
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a 
contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul 
derularii contractului de achizitie publica. 
 4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu 
si inteleg ca autoritatea contractantă 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. 
 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ...................... (denumirea si adresa 

autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
 
 

Operator economic, 
 

______________ 
(stampila si semnatura autorizata) 
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Formular  12D 

 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
         (denumirea/numele) 

 
 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele 

şi sediul/adresa candidatului/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.  
 

Operator economic, 
 

______________ 
(stampila si semnatura autorizata) 

    
Anexa formular 12D 

 
 

Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/ 

numele achizitorului/ 
clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

furnizorului*) 

 
PreŃul  
total al 

contractului  

 
Procent  

îndeplinit de 
furnizor 

% 

 
Cantitatea 

(U.M.) 

 
Perioada  

de derulare 
a 

contractului 
**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 

 

        

 
 

Operator economic, 
______________ 

(stampila si semnatura autorizata) 

________ 
*) 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 perioada de începere şi de finalizare a contractului. 
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    Formular nr. 12G  

 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
            (denumirea/numele) 
 

DECLARA łIE 
PRIVIND PARTEA/P ĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTANT ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/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.  
 

Operator economic, 
______________ 

(stampila si semnatura autorizata) 
 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Denumire subcontractant 

 
Partea/partile din contract ce 
urmeaza a fi subcontractate 

 
Acord 

subcontractor cu 
specimen de 
semnatura 

 
1 
 

   

 
2 
 

   

 
..... 

 

   

 
 

   Operator economic, 
______________ 

(stampila si semnatura autorizata) 
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Formular 12I 

OPERATOR ECONOMIC  
…………………………… 

 
 

DECLARA łIE  
PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI AN GAJAT  

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 
 

 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe 
propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 
tabelul de mai jos sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg 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 
................................................................. cu privire la orice aspect tehnic şi     
             (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) 
financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de …………………………….. 
                (se precizează data expirării  perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

 Anul 1 Anul2 Anul 3 
Personal 
angajat 

   

Din care 
personal de 
conducere 

   

 
(În cazul solicitării) 
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil 
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. 
 
    Data completării ...................... 
 
 

Operator economic, 
 

      (semnatura autorizată) 
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Formular 11 
 
  
                 BANCA 
    ___________________ 
                       (denumirea) 

 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a  

contractului de achizitie publica 
 
 
Catre ....................................................... 
         (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
 
 Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..................................... (denumirea 

contractului de achizitie publica), noi .............................................. (denumirea bancii), avand sediul inregistrat la 
.................................................. (adresa bancii), ne obligam fata de ....................................... (denumirea 

autoritatii contractante) sa platim suma de ....................... (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca 
aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa, autoritatea 
contractantă sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai 
multora dintre situatiile urmatoare: 
 a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de 
valabilitate a acesteia; 
 b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...................................... 
(denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a 
ofertei; 
 c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...................................... 
(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de 
valabilitate a ofertei. 
 
 Prezenta garantie este valabila pana la data de .......................................... . 
 
   Parafata de Banca ................ (stampila si semnatura autorizata) in ziua .... luna .... anul .... . 
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Formular 10A 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
         (denumirea/numele) 

 
 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 
Catre .................................................................................................... 
                                      (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
Domnilor,  

1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului 
........................ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele 
cuprinse în documentaŃia mai sus menŃionată, să furnizam............................. (denumirea produselor), pentru 
suma de ..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepŃia produselor, la care 
se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ...................... (suma în litere şi în cifre). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam 
produsele în graficul de timp anexat.  

3. Ne angajăm să menŃinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere şi 

cifre), respectiv până la data de .................. (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate 
fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică această ofertă, împreună 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi.  

5. Precizăm că:  
     _ 
    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă";  
    X nu depunem ofertă alternativă.  
    (se bifează opŃiunea corespunzătoare.)  

6. Am înŃeles şi consimŃim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanŃia de bună execuŃie în conformitate cu prevederile din 
documentaŃia de atribuire.  

7. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă 
ofertă pe care o puteŃi primi.  
 
    Data ……./……../……....  
   . ....................., (stampila si semnatura autorizata), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez 
oferta pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)  
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Formular 22 

 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
         (denumirea/numele) 
 
 
 

INFORMATII GENERALE 
 
 
1. Denumirea: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Contul in trezorerie: 
5. Telefon: 
    Fax: 
    Telex: 
    E-mail: 
6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numarul, datas[i locul de inmatriculare/inregistrare): 
7. Obiectul de activitate, pe domenii (in conformitate cu prevederile din statutul propriu): 
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de 

inmatriculare/`nregistrare): 
9. Principala piata a afacerilor: 
10. Persoana care va semna contractul si functia acesteia: 
11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 

Anul 
Cifra de afaceri anuala 

la 31 decembrie 
(mii lei) 

Cifra de afaceri anuala 
la 31 decembrie 
(echivalent euro) 

1.    

2.    

3.    

Media anuala: 

 
Operator economic, 
______________ 

(stampila si semnatura autorizata) 
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Capitolul 4. ANEXE  
 

Anexa 1 
 

 
 

Contract (model orientativ) 
nr.______________data_______________ 

 
 
1. In temeiul OUG   34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii, aprobata cu modificari si 
completari prin legea 337/2006, s-a incheiat urmatorul contract de prestare de servicii, care are la 
baza achizitia prin “cerere de oferte” din data de xxxxxx.2009, pentru “xxxxxxxxxxxxxxxx”,  
Între 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu sediul in str. xxxxxxxxxxxxxxx, nr. xxxxxxxxx, sector xx, xxxxx, 
telefon/fax xxxxxxxxxxx, cod fiscal xxxxxxxxxx, cont numarul xxxxxxxxxxx deschis la 
xxxxxxxxxxxx, reprezentat prin xxxxxxxxxxxx, avand functia de xxxxxxxxxxx si xxxxxxxxxxxx, 
avand functia de xxxxxxx, in calitate de achizitor, pe de o parte 
şi 
S.C. ………….. S.R.L., cu sediul in str. ………., nr. ….., sector ….., ………, telefon/fax 
………………, numarul de inmatriculare …………, cod unic de inregistrare ………….., cont nr. 
……………., deschis la trezoreria sectorului , reprezentata prin ……………., avand functia de 
………………, in calitate de furnizor /prestator, pe de alta parte, 
a intervenit prezentul contract.  
2. Obiectul principal al contractului  
2.1. Furnizorul/Prestatorul  se obligă să pună la dispoziŃia achizitorului: 

a) proiectul de execuŃie - termen maxim .................... zile de la semnarea contractului; 
b) echipamentele balonului presostatic - termen maxim .................... zile de la semnarea 

contractului; 
c) montajul şi punerea în funcŃiune a balonului presostatic - termen maxim .................... 

zile de la semnarea contractului. 
2.2. Achizitorul se obligă să plătească preŃul convenit în prezentul contract pentru produsele 
livrate/montate.  
3. PreŃul contractului   
3.1. PreŃul contractului, respectiv pretul produselor livrate, inclusiv montajul, este de ……….. lei, la 
care se adaugă T.V.A. – …………. Lei, şi se va achita după semnarea procesului verbal de recepŃie 
a lucrării şi întocmirea anexelor solicitate de MTS. 
4. Durata contractului   
4.1. Durata prezentului contract este de …….. zile, incepand de la data semnarii contractului de 
catre ambele parti. 
5. Executarea contractului  
5.1. Executarea contractului începe după semnarea acestuia.  
6. Documentele contractului  
6.1. Documentele contractului sunt:  
a) propunerea financiara (parte integranta a dosarului achizitiei publice); 
b) propunerea tehnica (parte integranta a dosarului achizitiei publice); 
c) orice acte aditionale la contract, daca partile contractante vor consimti sa semneze astfel de 
documente; 
d) certificate de calitate si garantie ; 
7. ObligaŃiile si responsabilitatile furnizorului/prestatorul ui  
7.1. Furnizorul/Prestatorul se obliga sa livreze produsele la standardele si/sau performantele 
prezentate in propunerea tehnica.  
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7.2. Furnizorul/Prestatorul  se obliga sa livreze produsele in conformitate cu prevederile art. 2.1. 
din prezentul contract. 
7.3. Furnizorul/Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau 
utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si 
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o 
astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 
8. ObligaŃiile si responsabilitatile achizitorului  
8.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze lucrarea în momentul punerii în funcŃiune. 
8.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit catre prestator in termen în perioada 24-31 ale 
lunii după primirea documentelor justificative (factura fiscală şi procesul verbal de recepŃie a 
lucrărilor).. 
9. SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor   
9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaŃiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma 
echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului, adica 0,06 % pentru fiecare zi in care 
prestatorul nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin contract. 
9.2. Daca achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la primirea documentelor 
justificative (factura fiscala), aceasta intarziere la plata poate conduce la aplicarea de catre prestator 
a penalitatilor de intarziere cu 0,06 % pe zi de intarziere calculata la suma datorata. 
9.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde 
plata de daune-interese. 
9.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta 
anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In 
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  
contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
10. Garantia de buna executie a contractului 
10.1. Furnizorul/Prestatorul  se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in 
cuantum de ………… lei, reprezentand ……..% din pretul contractului, după achitarea facturii. 
10.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător 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.  
10.3. Achizitorul se obligă să restituie garantia de buna executie în termen de: 
- 3 luni de la îndeplinirea obligaŃiilor asumate (finalizarea contractului) - 70% din cuantum; 
- 12 luni de la îndeplinirea obligaŃiilor asumate (finalizarea contractului) - 30% din cuantum.  
 
11. Receptie, inspectii si teste  
11.1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificatiile din caietului de sarcini din cadrul documentatiei de 
atribuire. 
11.2. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai 
imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor. 
11.3. Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la 
destinatia finala a produselor: sediul beneficiarului din ............., Str. ..............., nr. ...........  
11.4. Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are 
dreptul sa il respinga, iar prestatorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:             
a) de a inlocui produsele refuzate, sau 
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.   
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11.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat 
sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de prestator, cu sau fara 
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. 
11.6. Prevederile clauzelor 11.1.-11.4. nu il vor absolvi pe prestator de obligatia asumarii 
obligatiilor prevazute in contract.  
12. Ambalare si marcare  
12.1. Furnizorul/Prestatorul  are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, 
fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi 
extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer 
liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala. 
12.2. Ambalarea, marcarea şi documentaŃia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict 
cerinŃele prevăzute în contract. 
12.3. Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei 
coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in proprietatea achizitorului. 
13. Livrarea si documentele care insotesc produsele  
13.1. Furnizorul/Prestatorul  are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de 
achizitor respectand termenul de livrare stabilit, dupa semnarea contractului de catre ambele parti, 
respectiv constituirea garantiei de buna executie.  
13.2. (1) La expedierea produselor, prestatorul are obligatia de a comunica, in scris, atat 
achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, 
descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare. 
(2) Furnizorul/Prestatorul va transmite achizitorului urmatoarele documente care insotesc 
produsele: 
a) factura fiscala; 
b) avizul de expeditie; 
c) certificat de conformitate; 
13.3. Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face 
dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe 
documentele emise de prestator pentru livrare. 
13.4. Furnizarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile 
contractuale.  
14. Asigurari 
14.1. Furnizorul/Prestatorul  are obligatia de a asigura complet produsele livrate prin contract 
impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare.  
15. Ajustarea pretului contractului  
15.1. Nu se acceptă actualizarea preŃului contractului. 
16. Amendamente  
16.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
17. Intarzieri in indeplinirea contractului 
17.1. Furnizorul/Prestatorul  are obligatia de a livra produsele in termenul prevazut la art. 2.1. din 
prezentul contract. 
17.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de livrare, acesta 
are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de livrare 
asumate in contract se face cu acordul partilor, prin act aditional. 
17.3. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, 
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati 
prestatorului. 
18. Cesiunea  
18.1. Furnizorul/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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18.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul/prestatorul de nicio responsabilitate privind garanŃia sau 
orice alte obligaŃii asumate prin contract.  
19. ForŃa majoră  
19.1. ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
19.2. ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acŃionează.  
19.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia.  
19.4. Partea contractantă care invocă 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 
limitării consecinŃelor.  
19.5. Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna dintre părŃi să poată pretindă celeilalte daune-interese.  
20. SoluŃionarea litigiilor   
20.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînŃelegere 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, achizitorul şi furnizorul/prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluŃioneze fie prin arbitraj la Camera de ComerŃ şi Industrie a României, fie de către instanŃele 
judecătoreşti din România.  
21. Limba care guvernează contractul  
21.1. Limba care guvernează contractul este limba română.  
22. Comunicări   
22.1. (1) Ori ce comunicare dintre părŃi, 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 părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiŃia 
confirmării în scris a primirii comunicării.  
23. Legea aplicabilă contractului  
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
24. Prevederi finale 
24.1. Prevederile contractuale referitoare la acelasi aspect dar tratate in cuprinsul unor articole 
distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole. 
24.2. Documentatia de atribuire pentru ”.........................”, impreuna cu anexele ei, face parte 
integranta din contract. In situatia in care un anumit aspect este tratat atat in contract cat si in 
documentatia mentionata anterior va prevala modul de tratare din contract. 
24.3. In cazul nerespectarii termenilor de contractare impusi prin prezentul contract, prestatorul va 
fi notificat Autoritatii Nationale de Monitorizare si Reglementare a Achizitiilor Publice. 
24.4. Contractul va fi semnat pagina cu pagina si stampilat de ambele parti contractante. Numele si 
prenumele persoanelor care sunt imputernicite sa semneze contractul vor fi inscrise in clar pe ultima 
pagina a contractului si pe fiecare anexa a sa. 
24.5. Orice schimbare de adresa a uneia din partile contractante va fi comunicata in termen de 
maxim 3 zile partenerului de contract 
Partile au inteles sa incheie prezentul contract in trei exemplare, doua pentru achizitor si unul pentru 
furnizor/prestator.     

 
Achizitor          Furnizor/Prestator 

    …………………………………...                             S.C. ………………… S.R.L. 
      Director coordonator,        …………….., 
Responsabil buget financiar contabil 
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Anexa 2 

 
 

Calendarul procedurii de atribuire 
“ Proiectare şi execuŃie acoperire teren de sport cu structură presostatică” 

 
 

Nr. 
crt. 

Pasi de urmat Data previzionata 

1 Daca este cazul, transmiterea spre publicare a anuntului de 
intentie. 

- 

Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii:  
a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor 
publice;   

01.09.2009 

b) intocmirea documentatiei de atribuire; 19-21.10.2009 
c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii 
contractului;   

26.08.2009 

2 

d) solicitarea de observator pe langa comisia de evaluare la 
Ministerul Finantelor Publice, daca este cazul;                                   

- 

3 Transmiterea spre publicare a anuntului de participare.            22.10.2009 
4 Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire.                22.10.2009 
5 Primirea de clarificări privind documentatia de atribuire si 

raspunsul la acestea.   
22.10-26.10.2009 

6 Numirea comisiei de evaluare.                                            27.10.2009 
7 Primirea ofertelor.                             28.10.2009; 

 ora 12,00 
8 Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului - verbal de 

deschidere. 
28.10.2009;  
ora 12,15 

9 Verificarea cerintelor minime de calificare. 28.10.2009 
10 Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de 

ofertanti. Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificări, 
precum si a documentelor solicitate.                               

28.10.2009 

11 Stabilirea operatorilor economici calificati.                           28.10.2009 
12 Verificarea ofertelor.                     28.10.2009 
13 Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate, 

precum si primirea raspunsurilor la acestea.                                
28.10.2009 

14 Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum si a 
celor  admisibile.                                                         

28.10.2009 

15 Daca este cazul, derularea etapei suplimentare de licitatie 
electronica. 

- 

16 Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau, dupa caz, 
anularea procedurii.                   

28.10.2009 

17 Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii.                     28.10.2009 
18 Semnarea contractului                        04.11.2009 
19 Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire. 16.12.2009 
20 Intocmirea dosarului de achizitie publica.      16.12.2009 

 
 

 


