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FIŞA DE DATE A ACHIZI łIEI 
 
I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 

Denumire: Primaria Comunei Sucevita 
Adresa: Str. Principala Nr. 471 
Localitate:Comuna Sucevita, Judet Suceava Cod poştal:727510 łara: România 
Cod unic de înregistrare:4441336 Telefon/Fax: 0230 417102 
Persoana de contact: Radu Ozarchevici E-mail: primariasucevita@yahoo.com 

 
I.b  Principala activitate sau principalele activităŃi ale autorităŃii contractante 

� autorităŃi locale  � servicii publice centrale/locale 

 
Autoritatea contractantă achiziŃionează  în  numele altei autorităŃi contractante      DA �                                    NU� 
 

A. Data limită recomandată de transmitere a solicitărilor de clarificări:  10.11.2009 ora 10:00 
Data limită recomandată de transmitere a răspunsului la clarificări :    12.11.2009  ora 12:00 

B. InformaŃii  şi/sau clarificări pot fi obŃinute direct de la Autoritatea Contractantă sau prin intermediul consultantului - organizator 
BRM Terminal Suceava Str. Universitatii Nr. 15-17, Cod postal 720229, J40/19450/1992, CUI 1562694, Cont in LEI deschis la 
ING BANK Suceava : RO59INGB0019000034978911 , telefon / fax: 0230 520099, 0230 521506, Persoană de contact: Marius 
Moldovan , mobil 0728 208311. 

C. SoluŃionarea contestaŃiilor  
I.  JurisdicŃia specială prevăzută de art. 255 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 - competenŃa de soluŃionare a contestaŃiilor revine 
Consiliului NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor  
ContestaŃiile se vor depune la sediul Consiliului NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 
Localitatea: BUCUREŞTI                          Cod postal: 030084           łara: România 
E-mail: office@cnsc.ro                               Telefon: 021.3104641 
Adresa internet: www.cnsc.ro                     Fax: 021.3104642 
II. Jurisdic Ńia specială administrativ ă 
Curtea de Apel Suceava 
Str. Ştefan cel Mare nr. 62 
Localitatea: SUCEAVA                         Cod poştal: 720062                    łara: România 
E-mail: doinafodor@just.ro                   Telefon: 0230.215.383 
II. Înaintarea contestaŃiei spre soluŃionare folosind una dintre jurisdicŃiile prevăzute mai sus, exclude competenŃa de 
soluŃionare a celeilalte jurisdicŃii. 
III. Termenul de depunere al contestaŃiei este de cel mult 5 zile de la data luării la cunoştinŃă de către contestator despre actul pe 
care acesta îl consideră nelegal. .   

 
I.c. Sursa de finanŃare : 

Fonduri Bugetare După caz, proiect/program finanŃat din fonduri comunitare              
   DA  �               NU � 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI   
II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire obiect procedură: Lucrari de constructie complex pentru sporturi de iarna (partie de schi) – proiectare 
si executie,  
Coduri CPV  45212223-5 - Lucrari de constructii de complexe pentru sporturi de iarna (Rev.2)  
                     45234220-4 - Lucrari de constructii de teleschi (Rev.2) 
                     71200000-0 - Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2) 
                     71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2) 
II.1.2.1. Amplasamentul lucrării:  comuna Sucevita, Judetul Suceava, Termenul limită de execuŃie:maxim 12 luni. 
Valoare estimata totala = 2.331.942 Euro echivalent 9.910.754 Lei din care Proiectare = 117.776 Euro echivalent 500.550 Lei 
reprezentand Servicii. 
Categorii de lucrari:  
Lucrari de defrisare 
Lucrari de nivelare si amenajare 
Lucrari constructii cladiri, instalatii pentru cladiri (electrice, sanitare si termice) 
Lucrari edilitare – alimentare cu apa si canalizare 
Lucrari instalatii transport pe cablu 
Lucrari de drumuri, platforme betonate, sistematizare verticala 
Lucrari captare si amenajare torenti 
Lucrari constructii hidrotehnice – lac acumulare. 
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Categorii de servicii: 
Servicii proiectare – Elaborare Proiect tehnic conform cu prevederile HG 28/2007 
Sercicii verificare proiect – exigente A1, A2, A4, A7 , B1, B5, C, D, E, F, Ie, Is si It. 
Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului 
II. 1.2.2 ExecuŃie                                                                                                             ���� 
              Proiectare şi execuŃie                                                                                       ���� 
              Realizarea prin orice mijloace corespunzătoare cerinŃelor specificate       ���� 
II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :    
Încheierea unui acord cadru   ����                             Contract de achiziŃie publică: ����       
II. 1.4. Durata contractului de achiziŃie publică : 12 luni de la semnarea contractului  

II.1.5) Divizare pe loturi   ���� DA                           NU ���� 
Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate de lucrari si servicii. Nu se acceptă oferte parŃiale.  

II.1.6) Acceptarea ofertelor alternative                 DA ����                              NU ���� 
II.I.7) Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptu l de a suplimenta cantitatile de lucrari cu pana la 10% din valoarea 
contractului in conditiile existentei de surse financiare. 

 
III. Clauze specifice contractului 

III.1.1. Contract rezervat  
III.1.2. Clauze contractuale obligatorii  
Nu se accepta actualizarea pretului. In elaborarea ofertei financiare se va tine cont obligatoriu de aceasta 
cerinta. 
- termen limita de predare a Proiectului tehnic – 3 luni de la semnarea contractului 
- modalităŃi de plată: OP 
Plata se va efectua cu OP in 30 zile de la acceptarea la plată a facturii în baza 
Procesului Verbal de recepŃie semnat fara obiectiuni de catre toti membrii comisiei 
de receptie. 
- alte condiŃii specifice solicitate de ordonator: 
1. Primăria Sucevita poate acorda  Avans pentru inceperea executiei 
lucrarilor/prestarii serviciilor pana la maxim 20% din valoarea estimata contra unei 
Scrisori de garantie bancara cu aceeasi suma.. 
2. Garantia solicitata pentru intreaga lucrare este de minim 2 ani. Garantia lucrarii va fi 
echivalenta cu garantia data de producatorul instalatiei de transport pe cablu dovedita prin 
prezentarea Certificatului de garantie eliberat de producator. 
4. In perioada de garantie, executantul are obligatia de a intretine in bună stare lucrarea efectuată, astfel 
interventia pentru remedierea defectelor constatate se va face in cel mult 2 zile de la solicitarea 
Beneficiarului.  
5.  Categoriile de lucrari ce nu au putut fi prevazute prin Studiul de Fezabilitate se vor acoperi din 
Cheltuieli diverse si neprevazute, calculul valorii acestora se va fundamenta luindu-se in calcul 
preturile unitare la materiale din oferta. In conditiile in care aceste lucrari prevad materiale si 
tehnologii de constructie ce nu au fost ofertate se va lua in calcul pretul de piata al acestora la data 
respectiva – in acest sens autoritatea contractanta solicitand de la furnizori oferte de pret. 

DA  �  NU �  
DA  �  NU � 
 

 
IV. PROCEDURĂ 

IV.1) Procedura selectată                                        Cerere de Oferte  cu etapa finala de Licitatie electronica                                     
IV.2)  Etapă finală de licitaŃie electronică       DA  �       NU  �  
V .     LegislaŃia aplicată: 

1.  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, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. HG 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 

3. Legea nr.357/2005 privind bursele de mărfuri 
4. Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinŃării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, modificată şi completată prin 

OrdonanŃa Guvernului nr.27/2006. 
 
VI. CRITERII DE CALIFICARE  

VI.1) Conform Art 11 alin"(4) din HG 925/2006 actualizata Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 
176 din ordonanŃa de urgenŃă, ofertantul are dreptul de a prezenta iniŃial doar o declaraŃie pe propria răspundere, semnată de 
reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineste cerinŃele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaŃia de 
atribuire. DeclaraŃia va fi însoŃită de o anexă în care ofertantul trebuie să menŃioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a 
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respectivelor cerinŃe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităŃi sau altele asemenea." 
b) În cazul unei oferte comune, situaŃia personală şi capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre 
asociaŃi în parte iar cerinŃele privind situaŃia economico-financiară şi capacitatea tehnică şi/sau profesională vor 
fi îndeplinite prin cumul, mai puŃin cerinŃele care vizează atribuŃii în executarea viitorului contract care trebuie 
îndeplinite de acela dintre asociaŃi, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea 
respectivelor atribuŃii.  
c) Operatorii economici ce nu detin resursele tehnice sau profesionale necesare executarii anumitor categorii 
de lucrari vor prezenta pentru sustinatori Acord de subcontractare sau Angajament de sustinere in 
conformitate cu prevederile Art. 186 si 190 din OUG 34/2006 insotite de Declaratia privind eligibilitatea si 
Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. 181 din OUG 34, certificatul de inregistrare la 
ORC din care sa rezulte cod CAEN similar cu lucrarile pe care le va executa si vor face dovada capacitatii de 
exexcutie (resurse tehnice si personal specializat) pentru acele lucrari pentru care a fost cooptat. 

 
VI.2) SituaŃia personală a ofertantului 

1. DeclaraŃie privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul A din SecŃiunea 
Formulare. – în original; 

2. DeclaraŃie privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 completată în conformitate cu 
Formularul B din SecŃiunea Formulare. – în original; 

3. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaŃiilor exigibile către bugetul de stat şi către 
bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate, pensii, şomaj), eliberat de DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice şi Controlul Finan Ńelor de Stat – în original sau copie legalizata 

4. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaŃiilor exigibile către bugetul local – in original 
sau copie legalizata 

5. Certificat de grefa care atesta faptul ca fata de operatorul economic nu este deschisa procedura 
insolventei– se elibereaza de catre Tribunalul Teritorial si se va prezenta in original sau copie 
legalizata 

6. Certificat de cazier fiscal pentru operatorul economic – se elibereaza de catre Directia Generala a 
Finantelor publice – se va prezenta in original sau copie legalizata 

7. Certificat de cazier judiciar al firmei si pentru administratorul Societatii – se elibereaza de catre IPJ  
si se vor prezenta in original sau copie legalizata. 

Notă: Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare trebuie să fie emise cu maxim 30 de zile înainte de data 
deschiderii ofertelor. 
 Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante neachitate către bugetul de stat sau 
către bugetul local vor fi respinse. 
VI.3) Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare) 

Pentru persoane juridice române: 
 Certificat constatator, în copie, emis, cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, de 
Oficiul Registrului Comer Ńului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care s ă rezulte că: 
 - domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii 
 - nu sunt înscrise menŃiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenŃei, 
sau că societatea  se află în incapacitate de plată. 

Pentru persoane juridice străine: 
 - documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridic ă sau de 
înregistrare/atestare ori apartenenŃă profesională, în conformitate cu prevederile legale din Ńara în care 
ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta în copie legalizată, anexându-se şi traducerea 
autorizată în limba română) 
VI. 4) SituaŃia  economico-financiară                                    
a)  bilanŃul contabil.         ���� solicitat           ���� nesolicitat  
Ofertantul trebuie să prezinte bilanŃul contabil  la 31.12.2007 si bilantul la 31.12.2008, vizate şi 
înregistrate de organele competente - în copie. 
 
b) declaraŃie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani. 
� solicitat     � nesolicitat 
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Se va completa şi depune, în original, Formularul B2 din SecŃiunea Formulare. Cifra medie de afaceri pentru 
ultimii 3 ani va fi cel putin egala cu 4.663.885 Euro echivalentul a 19.821.507 Lei la curs 1 Euro = 4,25 Lei. 
VI.5) Capacitatea tehnică şi sau profesională 

a) listă a principalelor servicii similare  prestate în ultimii 3 ani, însoŃită de certificări de bună execuŃie 
pentru cele mai importante lucrări şi care vor conŃine valori, perioada şi locul execuŃiei lucrărilor, 
modul de îndeplinire a obligaŃiilor, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităŃi contractante 
sau clienŃi priva Ńi;  

                                          ���� solicitat            ���� nesolicitat  
Se va completa şi depune, în original, Formularul C2 din SecŃiunea Formulare.  
Cerinte minime: 
Servicii de proiectare – experienta similara elaborare Proiecte tehnice pentru partii de schi si instalatii transport 
pe cablu. Se vor prezenta minim 3 contracte incheiate in ultimii 3 ani (incepute si finalizate sau in curs de 
executie) din care cel putin 1 contract finalizat cu o valoare de minim 35.000 Euro echivalent a 148.750 Lei la 
curs 1 Euro = 4,25 Lei 
Se vor  prezenta cele 3 contracte in Copie si cel putin Recomandarea insotita de PV de receptie aferenta 
Contractului prezentat pentru indeplinirea cerintei minime valorice. Recomandarea si PV de receptie se vor 
prezenta in original sau Copie legalizata. 
 

b) listă a principalelor lucrari similare  executate în ultimii 5 ani, însoŃită de certificări de bună 
execuŃie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conŃine valori, perioada şi locul execuŃiei 
lucrărilor, modul de îndeplinire a obligaŃiilor, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităŃi 
contractante sau clienŃi priva Ńi;  

                                          ���� solicitat            ���� nesolicitat  
Se va completa şi depune, în original, Formularul C3 din SecŃiunea Formulare.  
Cerinte minime: 
Lucrari executie (partie de schi cu instalatii transport pe cablu, cai de acces, parcari, cladiri, retele 
edilitare, amenajare torenti). Se vor prezenta minim 5 contracte incheiate in ultimii 5 ani (incepute si 
finalizate sau in curs de executie) din care cel putin 1 contract finalizat cu o valoare de minim 1.765.000 Euro 
echivalent a 7.500.000 Lei la curs 1 Euro = 4,25 Lei 
Se vor  prezenta cele 5 contracte in Copie si cel putin Recomandarea insotita de PV de receptie aferenta 
Contractului prezentat pentru indeplinirea cerintei minime valorice. Recomandarea si PV de receptie se vor 
prezenta in original sau Copie legalizata. 
Experienta similara se va lua in considerare numai in conditiile in care aceasta acopera toate categoriile de 
lucrari mentionate mai sus, respectiv: Executie partie de schi cu instalatii transport pe cablu, cai de acces, 
parcari, cladiri, retele edilitare, amenajare torenti. In acest sens se va prezenta Formularul C2 (Centralizatorul 
cheltuielilor pe categorii de lucrari) aferent fiecarui contract in parte vizat de beneficiar. 
 

c) declaraŃie pe proprie răspundere referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care 
dispune sau al cărui angajament de participare a fost obŃinut de către ofertant, cu atributii in 
derularea contractului – in original;   

 � solicitat      � nesolicitat 
Ofertantul va face dovada ca in derularea conntractului dispune de personal specializat astfel : 
Pentru serviciile de proiectare : 
- Arhitect cu drept de semnatura , membru al Uniunii Arhitectilor din Romania, experienta minim 5 ani 
- Inginer specializare constructii – pentru  proiectare rezistenta si structuri, experienta minim 5 ani 
- Inginer specializare Instalatii pentru constructii 
- Inginer specializare hidrotehnica , experienta minim 5 ani 
- inginer specializare drumuri – experienta minim 5 ani 
- inginer specializare instalatii de ridicat cu atestare ISCIR – experienta minim 5 ani 
- inginer  specializat – proiectare Centrale termice – Atestat ISCIR PT C9 – experienta minim 5 ani 
- specialist topo cu atestat ANCPI  si specialist geo – experienta minim 5 ani 
Pentru specialistii mentionati mai sus se vor prezenta CV-uri, Diplôme de studii si Copii dupa Cartile de munca din care sa 
rezulte o vechimea solicitata in domeniul respectiv. 
- Verificatori de proiecte – personal de specialitate propriu sau cooptat aferent exigentelor : 
A1, A2, A4, A7 , B1, B5, C, D, E, F, Ie, Is si It. 
In cazul sustinerii profesionale se vor prezenta documente conform prevederilor Art. 190 din OUG 34/2006, si Art. 111 din 
HG 925/2006. 
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Pentru executie Lucrari :  
a) Responsabil Tehnic cu Executia – atestat de ISC in Domeniile :  
Constructii drumuri, piste – experienta minim 5 ani 
Constructii civile – experienta minim 5 ani 
Constructii edilitare – experienta minim 5 ani 
b) Responsabil cu controlul Calitatii lucrarilor si pr oduselor de constructii – Atestat ISC sau nominaliz at cu 
Decizie a conducerii operatorului economic pentru u rmatoarele domenii :  
CQ – Lucrari constructii drumuri, piste, transport pe cablu  
CQ – Lucrari constructii civile 
CQ – Lucrari de retele alimentare cu apa si canalizare, imbunatratiri funciare 
CQ – produse pentru constructii 
c) Sef santier – inginer specializare constructii c ivile industriale si agricole– vechime minim 15 ani  
d) ingineri CFDP – vechime minim 10 ani 
e) inginer instalatii electrice – vechime minim 10 ani 
f) inginer instalatii termotehnice – vechime minim 10 ani 
g) inginer specializare instalatii (constructii si edilitare) – vechime minim 10 ani 
Se vor prezenta CV-uri, Copii dupa Diplomele de studii, Atestarile profesionale si Cartile de munca. 
In cazul sustinerii profesionale  se vor prezenta documente conform prevederilor Art. 190 din OUG 34/2006, si Art. 111 din 
HG 925/2006. 
c) declaraŃie pe propria răspundere referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de 
conducere în ultimii 3 ani – în original;  

� solicitat     � nesolicitat 
Se va completa şi depune, în original, Formularul F din SecŃiunea Formulare. 

d) declaraŃie pe propria răspundere referitoare la utilajele, instalaŃiile, echipamentele tehnice de care 
poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări si 
servicii, în original;  

� solicitat     � nesolicitat 
Se va completa şi depune, în original, Formularele E 1 si E2  din SecŃiunea Formulare.  
Pentru Servicii – Formularul E1 in care se vor prez enta resursele tehnice disponibilizate pentru activ itatea de 
proiectare si asistenta tehnica.  
Se va face dovada detinerii de mijloace de transport, echipamente si  licente necesare proiectarii de drumuri, edilitare, 
constructii-structuri si topografice.  
In cazul inchirierii se vor prezenta Contractele de inchiriere. 
Pentru lucrari – Formularul E2   
Ofertantul va prezenta resursele proprii, inchiriate, ale asociatului, subcontractantului sau sustinatorului prin care sa faca 
dovada faptului ca detine utilaje specializate pentru toate categoriile de lucrari si servicii solicitate. 
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine sau are acces la  cel putin urmatoarele utilaje necesare executiei lucrarilor: 

- Statie de betoane, statie producere agregate 
- Instalatie preparat mixturi asfaltice, Utilaje de compactare – pentru executie cai de acces si platforme 
- Autogreder, incarcator frontal, autobasculante, autobetoniere, buldozer si excavator 
- Generator curent, Instalatii de forat – pentru consolidare versant 
Pentru utilaje se vor prezenta rapoarte de inspectie aflate in perioada de valabilitate, eliberate de organisme de 
inspectie abilitate (ICECON-INSPECT sau echivalente) iar pentru mijloacele de transport – Carti de identitate, talon, 
rovigneta, dovada proprietate/leasing, asigurare RCA si licenta de transport. Se pot prezenta contracte de inchiriere 
utrilaje, mijloace de transport. 

e) declaraŃie pe propria răspundere privind proporŃia în care contractul de lucrări urmează să fie 
îndeplinit de către subcontractanŃi şi specializarea acestora – în original;  

� solicitat     � nesolicitat 
Se va completa şi depune, în original, Formularul D din SecŃiunea In cazul subcontractarii se vor prezenta Acordurile de 
subcontractare si Dovada inregistrarii/capacitatrii de exercitare a operatorului economic (Certificatul de inregistrare al 
societatii). 

f) declaraŃie pe propria răspundere privind respectarea condiŃiilor de muncă şi protecŃia muncii– în 
original; 

                                          � solicitat           � nesolicitat 
Ofertantul va prezenta persoana responsabila cu protectia muncii, CV-ul acesteia si Atestarile profesionale recunoscute 
de Ministeruil Muncii si Ministerul Educatiei. In cazul sustinerii profesionale  se vor prezenta documente conform 
prevederilor Art. 190 din OUG 34/2006, si Art. 111 din HG 925/2006. 
    g) Autorizari specifice:                            � solicitat � nesolicitat. 

- Atestat ANRE pentru proiectare retele electrice 0,4-20Kv - tip B 
- Atestat ANRE executie lucrari instalatii/retele electrice 0,4-20 Kv – tip C1A si C2A 
- Certificat atestare Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania – pentru executie lucrari 
- Certificat atestare MAPDR – in domeniul executiei de  lucrari de imbunatatiri funciare 
- Atestat ISCIR – proiectare echipamente de ridicat PT R1 ; Cazane sub presiune – PT C9 (proiectare)  
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- Atestat ISCIR – montaj instalatii de transport pe cabluri – teleschi conform PT R10 
h) Autorizare din partea producatorului pentru furniza re, interventie si reparatii la echipamentele/insta latiile si 
utilajele cu montaj (Instalatie transport cablu, tu nuri de zapada, masina de batut zapada ). 

� solicitat                                      � nesolicitat. 
VI.6 Standarde de calitate                    ���� solicitat                     ���� nesolicitat 
a) Standarde privind managementul calitatii – Se vor prezenta Certificare ISO 9001 sau similar 

pentru activitate de proiectare si executie lucrari constructii. 
b) Standarde privind protectia mediului – Se vor prezenta Certificari ISO 14001 sau similar se va 

prezenta de catre proiectant si executantul lucrarilor 
c) Standarde privind sanatatea si securitatea ocupationala – Se vor prezenta Certificari ISO 18001 sau 

similar din partea proiectantului si executantului lucrarilor sau Programul/Planul de securitate si 
protecta muncii implementat in cadrul organizatiei vizat de un specialist autorizat in domeniul 
securitatii si sanatatii ocupationale. 

 
VII. PREZENTAREA OFERTEI  

VII.1)  Limba de redactare a 
ofertei  

Română   

VII.2)  Perioada de valabilitate a 
ofertei 

90 zile de la data deschiderii ofertelor. 

VII.3)  Documentele de înscriere la 
procedură 1. Cerere de participare la procedură (cerere tip – Formularul 1 din 

SecŃiunea Formulare) – în original. 

2. Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul operatorului economic 
este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziŃie publică (Formularul 3 din SecŃiunea Formulare) 
– în original. 
Împuternicirea va fi însoŃită de o copie a actului de identitate al persoanei 
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 

3. GaranŃia de participare conform prevederilor VII.4). 

4. Documente care atestă înregistrarea şi faptul că ofertantul este I.M.M. (atunci când 
este cazul), respectiv, îndeplineşte cumulativ următoarele condiŃii: 
a) număr mediu anual de salariaŃi mai mic de 250; 
b) cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau active totale 

care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaŃii financiare 
aprobate. Prin active totale se înŃelege   active imobilizate plus active circulante plus 
cheltuieli în avans. 

Dovada calităŃii de IMM se va realiza astfel: 

- în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: 

• „DeclaraŃie privind încadrarea întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1) 

- în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:   

• „DeclaraŃie privind încadrarea întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1); 
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 
2); 
• „Fişa de parteneriat”; 
• „Întreprinderi partenere” 

- în cazul întreprinderilor legate - se vor depune:   

• „DeclaraŃie privind încadrarea întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1); 
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 
2); 
• „Întreprinderi legate”; 



Procedura TSV 106 /2009 

  

• „Fişa privind legătura dintre întreprinderi” 

Încadrarea în una dintre cele 3 categorii menŃionate mai sus se face 
conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 şi 45 din Legea nr. 346/2004 modificată 
şi completată prin OrdonanŃa Guvernului nr. 27/2006. 

Modelele formularelor enumerate se regăsesc în SecŃiunea „Formulare”. 
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii 

cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garanŃia de participare, de cifra de 
afaceri şi de garanŃia de bună execuŃie. 

5.  Certificatul de înregistrare – în copie. 

6. Acord de asociere, dacă este cazul -  în original  
Notă: Neprezentarea garanŃiei de participare la procedură, în forma şi 
cuantumul solicitate, atrage după sine returnarea ofertei nedeschise. 

 
VII.4) GaranŃie de participare 
  Solicitat �        Nesolicitat � 

Ofertantul trebuie să constituie garanŃia de participare în cuantumul de 
175.000   Lei  valabilă 90 zile de la data deschiderii ofertelor. 
GaranŃia de participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă 
faŃă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului, pe 
întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului de achiziŃie publică şi 
până la constituirea garanŃiei de bună execuŃie a contractului. 
GaranŃia de participare se exprimă în lei şi poate fi constituită, în următoarele 
forme:  

a) scrisoare de garanŃie bancară în favoarea  Primariei Sucevita - original;  
Scrisoarea de garanŃie bancară va fi emisă de o bancă care nu se află în 
procedură de reorganizare sau faliment şi se va întocmi respectând strict 
modelul prevăzut în SecŃiunea Formulare. 

b) ordin de plată în contul Autoritatii Contractante deschis la Trezoreria 
Suceava, IBAN: RO25TREZ59124670251XXXXX – în copie; 
Acesta se va emite astfel încât la data limită de depunere a ofertelor, suma reprezentând 
garanŃia de participare să apară în extrasul de cont al Autoritatii Contractante. Pe ordinul de 
plată este obligatorie menŃionarea numărului procedurii pentru care se constituie. 
Ofertele care nu sunt însoŃite de dovada constituirii garanŃiei de participare vor 
fi respinse şi returnate nedeschise. 
Autoritatea contractantă are dreptul de a aresta şi de a încasa în nume propriu 
garanŃia de participare, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta 
din urmă se află în oricare din următoarele situaŃii: 

a) revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b) fiind declarat câştigătorul procedurii, refuză să semneze contractul; 

fiind declarat câştigătorul procedurii, nu constituie garanŃia de bună execuŃie  

Notă: Restituirea garanŃiei de participare se va face în baza cererii depuse în 
original, de către ofertant, la sediul Autoritatii Contractante (Formularul 4.3 
din SecŃiunea Formulare), cu precizarea valorii de restituit, a contului şi băncii 
societăŃii, precum şi a numărului şi denumirii procedurii. Restituirea garanŃiei 
de participare se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data îndeplinirii 
condiŃiilor de restituire menŃionate la alineatele precedente. 

VII.5) Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 

- Prin oferta tehnică depusă, ofertantul are obligaŃia de a face dovada 
conformităŃii serviciilor si lucrărilor care urmează a fi executate cu cerinŃele 
prevăzute în Caietul de sarcini , in acest sens ofertantul va prezenta , 
detaliat,  

- Solutia tehnica de realizare a lucrarilor, (prezentare materiale propuse 
pentru realizare, tipul de utilaje propuse, ordinea de realizare a lucrarilor, 
modul de lucru, garantii pentru echipamentele si utilajele cu montaj – tunuri 
zapada, instalatie teleschi) 

- Programul calitatii propus pentru aceasta lucrare. 
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- Grafic de executie (proiectare si executie lucrare, asistenta tehnica) 
 
Ofertantul are obligatia de a viziona amplasamentul lucrarii pentru a se edifica 
asupra situatiei actuale. In acest sens se va semna un Proces Verbal de vizionare 
– acest document urmand a fi prezentat cu titlu obligatoriu , in cadrul 
propunerii tehnice. Neprezentarea lui atrage dupa sine declararea ofertei ca 
neconforme. Vizionarea locatiei se poate face in perioada 30.10.2009 – 
12.11.2009 , persoana de contact din partea Autoritatii Contractante : Onufrei 
Ioan – Primar al Comunei Sucevita. 

VII.6) Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în SecŃiunea 
Formulare. 
Ofertantul va prezenta o anexă la formularul de ofertă care trebuie să conŃină 
cel puŃin următoarele informaŃii:  

• valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce urmează să fie executată, 
inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenŃiată distinct; 

• valoarea fiecărui deviz aferent categoriilor de lucrări; 
• valoarea consumurilor totale de resurse materiale; 
• valoarea consumurilor totale cu mână de lucru; 
• valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcŃii; 
• valoarea consumurilor totale privind transporturile; 
• valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, cu montaj şi 

independente, inclusiv a dotărilor aferente lucrării a cărei dobândire 
face obiectul achiziŃiei publice.  

precum şi orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt 
necesare pentru evaluarea ofertei.  
Consumul cu forta de munca nu va fi mai mica decat nivelul salarilui mediu 
din ramura Constructii  comunicat de Institutul National de Statistica pentru 
luna Septembrie 2009.  Se va consulta www.ins.ro. 
Data pentru care se determină echivalenŃa leu/euro: curs valabil pentru 
23.10.2009 respectiv 1 Euro = 4,2923 Lei. 

VII.7) Prezentarea ofertei 
 

Depunerea ofertei 
Oferta şi documentele care însoŃesc oferta se vor depune la sediul BRM 
Terminal Suceava , Str. Universitatii , nr. 15-17, cod 720229, direct sau prin 
poştă. 
Data limită pentru depunerea ofertei: 16.11.2009, ora 08:30 
Modul de prezentare, sigilare şi marcare a ofertelor şi a documentelor care 
însoŃesc oferta 
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (tehnice şi financiare) şi al 
documentelor de calificare în original şi copie. În eventualitatea unei 
discrepanŃe între original şi copii va prevala originalul. 
Originalul şi copia 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.  
Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide 
doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să 
semneze oferta.  
Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, marcând 
corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” şi, respectiv, “COPIE”. Plicurile se 
vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. 
Plicurile interioare trebuie să fie marcate după cum urmează: 
Documentele de calificare, în original şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe 
care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menŃiunea: 
DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL, respectiv COPIE. 
Propunerea tehnică, în original şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe care se 
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va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menŃiunea PROPUNERE 
TEHNICĂ ORIGINAL, respectiv COPIE. 
Propunerea financiară, în original şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe care 
se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menŃiunea 
PROPUNERE FINANCIARĂ ORIGINAL, respectiv COPIE. 
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa BRM  şi cu inscripŃia “A NU SE 
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 16.11.2009 ora 09:00 “  
Separat de plicul cu oferta, se vor depune documentele de înscriere la 
procedură, în original, în plic nesigilat. 

VII.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele 
care însoŃesc oferta, după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, 
sub sancŃiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziŃie publică şi a pierderii garanŃiei de participare, cu 
excepŃia cazurilor în care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare 
conform prevederilor legale.  
Autoritatea Contractanta nu-şi asumă răspunderea pentru ofertele 
depuse/transmise la o altă adresă decât cea stabilită în anunŃul sau invitaŃia de 
participare. Oferta care este primită de către consultantul – organizator al 
procedurii, după expirarea termenului limită pentru depunere, se returnează 
nedeschisă. 

VII.9) Deschiderea ofertelor  Data, ora şi locul deschiderii ofertelor 16.11.2009, ora 09:00, la sediul Consultantului din 
Str. Universitatii, nr. 15-17, Suceava 
CondiŃii pentru participanŃii la şedinŃa de deschidere  
Fiecare ofertant va fi reprezentat oficial în faŃa comisiei de evaluare de o 
singură persoană, care va putea avea un singur însoŃitor. 
Pentru a putea participa la procedură în calitate de spectatori, persoanele 
doritoare vor depune o cerere în acest sens, la sediul consultantului - 
organizator, până la data şi ora deschiderii ofertelor. 
Preşedintele comisiei are dreptul, să dispună evacuarea din sală a 
participanŃilor, a însoŃitorilor acestora sau a spectatorilor, care prin 
comportamentul lor împiedică buna desfăşurare a procedurii. 

 
VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE  

VIII.1) Oferta cea mai avantajoasa economic                             � 
Factori de evaluare: 

1. Pretul ofertei = 50 puncte 
2. Termen predare proiect tehnic (verificat toate exigentele solicitate) = 15 puncte 
3. Termen executie lucrare = 15 puncte 
4. Certificarea calitatii echipamentelor si utilajelor cu montaj = 10 puncte 
5. Garantie acordata lucrarii = 10 puncte 
Modul de calcul al punctajului 
1. Pentru Factorul de evaluare – Pretul ofertei 
a) Oferta ce prezinta cel mai mic pret va primi punctaj maxim alocat, respectiv 50 puncte 
b) Alte oferte decat cea de la punctul a)  va avea un punctaj calculat astfel: 
Punctaj oferta n = (Pret oferta a) x 50 puncte) / Pret oferta n 
2. Pentru factorul de evaluare – Termen predare proiect tehnic (verificat toate exigentele solicitate)  
a) Oferta ce prezinta cel mai scurt termen de predare al PT va primi punctaj maxim alocat , respectiv 15 puncte 
b) Alte oferte decat cea de la punctul a) vor primi un punctaj calculat adstfel: 
Punctaj oferta n = (Termen propus de oferta de la punctul a) x 15 puncte) / Termen propus de oferta n 
3. Pentru factorul de evaluare Termen executie lucrare  
a) Oferta ce prezinta cel mai mic termen pentru finalizarea lucrarilor va primi punctaj maxim alocat, respectiv 15 puncte 
b) Alte oferte decat cea de la punctul a) vor primi un punctaj calculat astfel: 
Punctaj oferta n = (Termen propus de oferta de la punctul a) x 15 puncte) / Termen propus de oferta n 
4. Pentru factorul de evaluare – Certificarea calitatii echipamentelor si utilajelor cu montaj 
a) Ofertele ce prezinta pentru toate echipamentele si utilajele cu montaj (tunurui de zapada, instalatie teleschi, centrala termica, 

statie de epurare, masina pentru batut zapada) Declaratii de conformitate cu marcaj CE vor primi punctaj maxim alocat , 
respectiv 10 puncte 

b) Alte oferte decat cea de la punctul a) vor primi 0 (zero) puncte 
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5. Pentru factorul de evaluare Garantia acordata lucrarii 
a) Oferta ce prezinta cel mai lung termen de garantie va primi punctaj maxim alocat, respectiv 10 puncte 
b) Alte oferte decat cea de la punctul a) vor avea un punctaj calculat astfel: 

Punctaj oferta n = (Termen garantie oferta n x 10 puncte) / Termen garantie oferta a) 
Atentie! : Garantia Instalatiei de transport pe cablu.va acoperi garantia data pentru lucrare. 

 
IX. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

IX.1 AJUSTAREA  PREłULUI 
CONTRACTULUI  
DA   �      NU  �     

Pretul contractului se va putea actualiza numai in conditiile in care termenul de 
executie propus nu poate fi respectat datorita situatiilor ce apar si nu sunt din vina 
executantului sau autoritatii contractante (asigurarea finantarii lucrarilor de la 
bugetul de stat)  
In aceasta situatie pentru restul de executat pretul se va actualiza luandu-se in calcul 
rata inflatiei pentru perioada de la sistarea lucrarilor pana la semnarea PV de receptie 
partiala. 
In caz contrar – pretul contractului este ferm si fix pe intreaga perioada a derularii lui. 

IX.2. GARANłIA DE BUNA 
EXECUłIE A CONTRACTULUI           
DA    �     NU      � 
           

a) Cuantumul garanŃiei de bună execuŃie a contractului de lucrări: 10 % din 
valoarea de atribuire a  primului contract subsecvent fara TVA. 

 b) Mod de constituire a garanŃiei de bună execuŃie a contractului de 
lucrări:  

- scrisoare de garanŃie bancară (Formularul corespunzător din SecŃiunea 
Formulare) sau 

- reŃineri succesive din plata cuvenita pentru facturile parŃiale; 
contractantul are obligaŃia de a deschide un cont la dispoziŃia autorităŃii 
contractante, la o bancă agreată de ambele părŃi. Suma iniŃială care se 
depune de către contractant nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din 
valoarea contractului, aceasta trebuie depusă până la data semnării 
contractului de achiziŃie. 

Restituirea garantiei de buna executie se va efectua in baza cererii de 
restituire depuse la Primaria Sucevita, astfel: 

1. 70% in termen de 14 zile de la terminarea lucrarilor 
      2. 30% la receptia finala (la sfarsitul perioadei de garantie acordata de 
executant). 

 
X. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL C ĂŞTIGĂTOR 

În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de furnizare produse 
în condiŃiile de bază impuse prin documentaŃia de atribuire, în termenul prevăzut, la preŃul de atribuire, de 
neconstituirea garanŃiei de bună execuŃie în condiŃiile din contract, acesta va pierde garanŃia de participare 
depusă şi va decade din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului de achiziŃie. 

 
XI. PRECIZĂRI FINALE  

PrezumŃia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate 
Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în 
original şi/sau copie în vederea participării la procedură.  
Ofertantul are obligatia de a respecta legislatia de mediu precum si conditiile de munca si protectia muncii. 
Informatii suplimentare se pot obtine de pe site: www.mmediu.ro; www. mmuncii.ro  
Analizarea documentelor prezentate de ofertanŃi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau 
obligaŃie faŃă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură  răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. 
Bursa Română de Mărfuri, în calitate de consultant - organizator, nu este în nici un fel responsabilă de datele cuprinse în criteriile de 
calificare ale ofertanŃilor, caietul de sarcini tehnic şi modelul de contract, acestea fiind întocmite strict conform cerinŃelor autorităŃii 
contractante. 
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SECłIUNEA  

 
FORMULARE  

 
SecŃiunea Formulare conŃine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea 

şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoŃesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei 
de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.  

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

Modelele cuprinse în această secŃiune se referă la:  
1. Documente de înscriere 
2. Documente de calificare 
3. Propunere financiară 
4. Alte documente 
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DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE 
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FORMULAR 1 
 

CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDUR Ă 

Nr. ......../.................... 
 

1. Denumirea completă a ofertantului ................................................................................................  

(in situaŃia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menŃiona toŃi operatorii economici asociaŃi, 

precum şi leaderul de asociaŃie) 

2.  Sediul ofertantului (adresa completă) …………………………………………………….……… 

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

telefon ……………………fax ……………………….....adresa e-mail……………………….......... 

3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul ComerŃului şi cod unic de 

înregistrare) ……………………………………………………………………………………………… 

 
4.  Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăŃile de către autoritatea contractantă  

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

5.  GaranŃia de participare la procedură a fost constituită în data de ………………………, astfel: 

- Scrisoare de garanŃie bancară nr. ……………………emisă de 

- Ordin de plată nr. ……………..………………………………………………..……………… 

- ChitanŃa nr. ……………………………..……………………………………………………… 

6. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură …………………………….. 

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

7.     Ne angajăm, sa indeplinim toate cerintele si obligatiile prevazute de documentatia de atribuire  in 
cazul atribuirii contractului in favoarea noastra. 

Am luat cunoştinŃă de faptul că, în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre obligatiile ce revin 
ofertantului castigator conform dopcumentatiei de atribuire vom fi decăzuŃi din drepturile câştigate în 
urma atribuirii contractului vom pierde garanŃia de participare constituită.   
 
8.        Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancŃiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru 
legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea 
participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaŃiilor, datelor şi angajamentelor 
furnizate/făcute în cadrul procedurii. 
 
9.      Am luat cunoştinŃă de prevederile DocumentaŃiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, 
aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea. 
 
10. Cererea a fost înregistrată la BRM TSV sub nr. …………din data de ……………… 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

___________________________ 
 (FuncŃie)  

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
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FORMULAR 2 
 

 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 
…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată 
la Registrul ComerŃului sub nr. …..……………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, 
reprezentată legal prin …...................................……………………………………………, în calitate de 
………...…………………………, împuternicim prin prezenta pe …......………............………………, 
domiciliat în ……………..........………………… …………………..................………………, 
identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de 
……………......……………, la data de ………......…, având funcŃia de 
……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. ……………………, 
organizată de Primaria Sucevita în scopul atribuirii contractului de 
……………………………………...............................................……………… - autoritate contractantă 
Primaria Sucevita 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaŃii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 

procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul 
şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 
procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaŃiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei 
cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

 
Notă: Împuternicirea va fi însoŃită de o copie după actul de identitate al persoanei 

împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  
 
 
 
    Data Denumirea mandantului 
 
…………… S.C. ………………………………… 
  

                                                                                reprezentată legal prin 

                                                             ___________________________ 
 (Nume, prenume) 

  
___________________________ 

 (FuncŃie)  
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
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  BANCA  

......................................     
(denumire, sediu, telefon, fax) 
 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ NR. ____________ 
pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziŃie 

 
 
În cazul în care ofertantul ………………………………………………………… a înaintat 
oferta sa, datat ă ……………, în vederea particip ării la procedura de atribuire a 
contractului de achizi Ńie de Lucrari de constructie complex pentru sporturi de iarna (partie de schi) – 
proiectare si executie,  
Coduri CPV  45212223-5 - Lucrari de constructii de complexe pentru sporturi de iarna (Rev.2)  
                     45234220-4 - Lucrari de constructii de teleschi (Rev.2) 
                     71200000-0 - Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2) 

        71356200-0- Servicii de asistenta tehnica (Rev.2), vă facem cunoscut că noi 
………………………… garantăm în favoarea Primariai Sucevita pentru suma de 
……………………………, sumă pe care ne angajăm să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă 
şi fără altă procedură, în cazul în care ofertantul se află într-una dintre situaŃiile următoare: 
- revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
- fiind declarat câştigătorul procedurii, refuză să semneze contractul în termenul stabilit; 
- fiind declarat câştigătorul procedurii, nu constituie garanŃia de bună execuŃie a contractului;  
  

Prezenta garanŃie este valabilă până la data de ………………… şi devine nulă în cazul neacceptării 
ofertei depuse sau dacă contractul a fost încheiat de un alt ofertant. 
  

Valabilitatea garanŃiei poate fi extinsă, în cazul în care este necesar, la solicitarea Primariei 
Sucevita, cu acordul prealabil al ofertantului. 
  

Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanŃie, nu s-a primit la ghişeele 
băncii, din partea Autoritatii contractante – Primaria Sucevita, nici o cerere scrisă de executare, în 
strictă conformitate cu termenii şi condiŃiile specificate mai sus, această scrisoare de garanŃie bancară 
devine, în mod automat, nulă şi neavenită, indiferent dacă este sau nu restituită. 
 

 
 
 

__________________________ 
(denumirea băncii) 

Director, 
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FORMULARE 
PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA 

ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII  
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ANEXA NR.1 
DECLARA łIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria într eprinderilor mici şi mijlocii  
 
   I. Date de identificare a întreprinderii  
   Denumirea întreprinderii 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Adresa sediului social 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Cod unic de înregistrare 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Numele şi funcŃia 
   …………………………………………………………………………………………………… 
           (preşedintele consiliului de administraŃie, director general sau echivalent) 
 
   II.  Tipul întreprinderii   
 IndicaŃi, după caz, tipul întreprinderii: 
   [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaŃia 
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraŃia, fără anexa nr.2. 
   [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiŃionale care se vor ataşa la declaraŃie. 
   [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiŃionale care se vor ataşa la declaraŃie.   
 
   III.  Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 1  
    ExerciŃiul financiar de referin Ńă2 

Numărul mediu anual de 
salariaŃi 

Cifra de afaceri anuală netă 
(mii lei/mii Euro) 

Active totale (mii lei/mii 
Euro) 

   
   
Important: PrecizaŃi dacă, faŃă de exerciŃiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat 
modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, 
întreprindere mică, mijlocie sau mare). 
���� Nu 
���� Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraŃie referitoare la exerciŃiul financiar anterior) 
 
Semnătura ..................................................................................... 
                (numele şi funcŃia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraŃie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 

Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 FuncŃie..................................………… 
    ___________  
   1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin 
OG 27/2006.  
   2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale 
sunt cele realizate în ultimul exerciŃiu financiar raportate în situaŃiile financiare anuale aprobate de 
acŃionari sau asociaŃi. În cazul întreprinderilor nou înfiinŃate datele cu privire la numărul mediu anual 
de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria 
răspundere.  
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ANEXA NR. 2  
 

    CALCULUL 
pentru întreprinderile partenere sau legate  

 
    SecŃiunile care trebuie incluse, după caz:  
   - secŃiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puŃin o întreprindere parteneră (precum şi orice 
fişe adiŃionale);  
   - secŃiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puŃin o întreprindere (precum şi orice 
fişe adiŃionale).  
 
    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate  
     
Perioada de referinŃă 
 

Numărul mediu 
anual de salariaŃi 

Cifra de afaceri 
anuală netă 

(mii lei/mii Euro) 

Total active 
(mii lei/mii Euro) 

1. Datele1 întreprinderii solicitante 
sau din situaŃiile financiare anuale 
consolidate (se vor introduce datele 
din tabelul B1 din secŃiunea B2 

   

2. Datele cumulate1 în mod 
proporŃional ale tuturor 
întreprinderilor partenere, dacă este 
cazul (se vor introduce datele din 
secŃiunea A) 

   

3. Datele cumulate ale tuturor 
întreprinderilor legate1 (dacă există) 
- dacă nu au fost deja incluse prin 
consolidare la pct. 1 din acest tabel 
(se vor introduce datele din tabelul 
B2 din  secŃiunea B) 

   

TOTAL                      
 

Datele incluse în secŃiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se 
stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr.1.  

 
Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 

Semnătura ..........................................                                 FuncŃie..................................………… 
 
    ___________  
   1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale 
sunt cele realizate în ultimul exerciŃiu financiar raportate în situaŃiile financiare anuale aprobate de 
acŃionari sau asociaŃi. În cazul întreprinderilor nou înfiinŃate datele cu privire la numărul mediu anual 
de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria 
răspundere.  
   2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaŃi, sunt determinate pe baza situaŃiilor 
financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaŃiilor financiare 
anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaŃiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea 
este inclusă.  
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FIŞA DE PARTENERIAT  
   1. Date de identificare a întreprinderii  
   Denumirea întreprinderii 
  …………………………………………………………………………………………………………….……… 
   Adresa sediului social 
  ……………………………………………………………………………………………………….…………… 
   Codul unic de înregistrare 
  …………………………………………………………………………………………………………………… 
   Numele, prenumele şi funcŃia 
  …………………………………………………………………………………………………………………… 
         ( preşedintelui consiliului de administraŃie, directorului general sau echivalent) 
  
  2. Date referitoare la întreprinderea legată  
Perioada de referinŃă 

 Numărul mediu anual  
de salariaŃi3 

Cifra de afaceri anuală 
netă (mii lei/mii Euro) 

Active totale 
(mii lei/mii Euro) 

Total           
NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La 
acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere 
parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în 
conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru 
întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.  
  
  3. Calculul propor Ńional  
a) IndicaŃi exact proporŃia deŃinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul 
căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:  
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
    IndicaŃi, de asemenea, proporŃia deŃinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din 
capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
b) IntroduceŃi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporŃional obŃinut prin aplicarea celui mai mare dintre 
procentele la care se face referire la lit.a) la datele introduse în tabelul de la pct.1.  

    Tabelul de parteneriat - A.2.  

    Procent Numărul mediu anual 
de salariaŃi 

Cifra de afaceri 
anuală netă  

(mii lei/mii Euro) 

Active totale5  
(mii lei/mii Euro) 

Valoare rezultată în urma 
aplicării celui mai mare 
procent la datele introduse în 
tabelul de la pct.1. 

   

    Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.  
 
Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 FuncŃie..................................………… 
 
    ___________  
   3 În cazul în care în situaŃiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul 
se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.  
   4 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deŃinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta 
trebuie cumulată proporŃia deŃinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.  
   5 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.      
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SecŃiunea A  
 

    ÎNTREPRINDERI PARTENERE  
 
 
    Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fi şa de parteneriat" (câte o fişă pentru 
fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a 
oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaŃiile financiare anuale 
consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse 
în tabelul de mai jos.  
 
 
   1. Date de identificare şi date financiare preliminare  

Tabelul A.1.  
    Întreprinderea parteneră - Date de identificare 

Numele sau 
denumirea 

întreprinderii  

Adresa 
sediului 
social 

Cod unic 
de 

înregistrare 

Numele şi 
prenumele 

preşedintelui 
consiliului de 
administraŃie, 
directorului 
general sau 
echivalent 

Numărul 
mediu 

anual de 
salariaŃi 

Cifra de 
afaceri 
anuală 

netă (mii 
lei/mii 
Euro) 

Active 
totale (mii 

lei/mii 
Euro) 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

Total:        
     
NOTĂ:  
    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporŃional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru 
fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.  
    Datele introduse în secŃiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de 
întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).  
    Aceste date rezultă din situaŃiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii 
partenere, dacă există, la care se adaugă în proporŃie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu 
această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaŃiile financiare 
anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaŃi "fi şe privind legătura dintre 
întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaŃiile financiare anuale 
consolidate.  
 
     
Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 FuncŃie..................................…………
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SecŃiunea B  
 

    ÎNTREPRINDERI LEGATE  
 
   1. Determinarea situaŃiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii:   
   ���� Cazul 1: Întreprinderea solicitantă Ńine situaŃii financiare anuale consolidate sau este inclusă în 
situaŃiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).  
   ���� Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu 
întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaŃiile financiare anuale consolidate 
(tabelul B2).  
    NOTĂ:  
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaŃiile financiare anuale şi din 
alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporŃional datele 
oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în 
amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6.  
 
   2. Metode de calcul pentru fiecare caz  
    Cazul 1: SituaŃiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 
de mai jos.  
 

    Tabelul B.1.  
     

Numărul mediu anual 
de salariaŃi7 

Cifra de afaceri 
anuală netă (mii 

lei/mii Euro) 

Active totale (mii 
lei/mii Euro) 

Total      
            
    Datele introduse în secŃiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct.1 din tabelul 
"Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".  
     

Identificarea întreprinderilor incluse prin consoli dare 

Întreprinderea 
legată(denumire/date 

de identificare) 
Adresa sediului social Cod unic de 

înregistrare 

Numele şi prenumele 
preşedintelui 
consiliului de 
administraŃie, 

directorului general 
sau echivalent 

A.    
B.    
C.    
D.    
E.    
    NOTĂ:  
    Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaŃiile 
financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele 
aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secŃiunea A.  
    ___________  
   6 DefiniŃia întreprinderii legate din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 27/2006..  
   7 În cazul în care în situaŃiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul 
se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.  
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   Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va 
completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaŃiile financiare 
anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.  
 

    Tabelul B.2.  

Întreprinderea 
numărul: 

Numărul mediu anual 
de salariaŃi 

Cifra de afaceri 
anuală netă (mii 

lei/mii Euro) 

Active totale (mii 
lei/mii Euro) 

1.*)    
2.*)    
3.*)    
4.*)    
5.*)    

Total    
 
    NOTĂ  
    Datele rezultate în secŃiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul 
"Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).  
 
 
 
 
 
Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 FuncŃie..................................………… 
 
 
 
 
 
    ___________  
   *) AtaşaŃi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.  
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FIŞA 
 

privind legătura dintre întreprinderi nr. ............ din tabelul B.2., secŃiunea B 
(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaŃiile financiare anuale consolidate)  

 
   1. Date de identificare a întreprinderii  
  Denumirea întreprinderii 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Adresa sediului social 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Codul unic de înregistrare 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Numele, prenumele şi funcŃia 
   …………………………………………………………………………………………………… 
           (preşedintelui consiliului de administraŃie, directorului general sau echivalent) 
 
 
   2. Date referitoare la întreprindere  
     

Perioada de referinŃă 

 
Numărul mediu anual 

de salariaŃi7 

Cifra de afaceri 
anuală netă (mii 

lei/mii Euro) 

Active totale(mii 
lei/mii Euro) 

Total    
     
Datele trebuie introduse în tabelul B.2. din SecŃiunea B.  
 
    NOTĂ:  
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaŃiile financiare anuale 
şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporŃional 
datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în 
amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaŃiile financiare anuale consolidate.  
    Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu 
întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fi şa de parteneriat" trebuie introduse în secŃiunea 
A.  
 
 
 
 
 
Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 FuncŃie..................................………… 
 
 
 
 
    ___________  
   7 În cazul în care în situaŃiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu 
anual de salariaŃi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. 
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DOCUMENTE DE CALIFICARE 
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FORMULAR A  
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARA łIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

.....................................................................................................................................................................,  
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 
sancŃiunea excluderii din procedură şi a sancŃiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne 
aflăm in situaŃia prevazută la art. 180 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, 
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.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de 
operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală, 
fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

 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 dispunem. 

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

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (FuncŃie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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FORMULAR B 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARA łIE  
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 

 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
....................................................................................................................................................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura TSV 106/2009 
pentru achiziŃia de Lucrari de constructie complex pentru sporturi de iarna (partie de schi) – proiectare si 
executie, Coduri CPV  45212223-5 - Lucrari de constructii de complexe pentru sporturi de iarna (Rev.2), 
45234220-4 - Lucrari de constructii de teleschi (Rev.2),                     71200000-0 - Servicii de arhitectura si 
servicii conexe (Rev.2), 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)de către Primaria Sucevita, declar pe 
proprie răspundere că: 

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

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

c) ne-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 societatea este stabilită până la data de ................. 

SAU 
au fost îndeplinite 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 societatea este stabilită                       
                                                        �  DA  �  NU 

d) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaŃiile contractuale asumate în ultimii 2 ani; 
e) nu am fost condamnaŃi, în ultimii trei 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 şi/sau consultantul - organizator au dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraŃiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 
 
Data completării ...................... 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (FuncŃie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
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FORMULAR B2 

 
 
OPERATOR ECONOMIC 
…………………………… 
(denumire) 

INFORMA łII GENERALE  
 
1. Denumire: 
2. Cod fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: ………………………… 

Fax: ………………………… 
E-mail: ………………………… 

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:  
   (număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare) 
 
6. Obiect de activitate, pe domenii: 
   (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
 
8. Principala piaŃă a afacerilor: 
 
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: 

Anul  Cifra de afaceri anuală  
(la 31.12) 

- lei - 

Cifra de afaceri anuală  

(la 31.12) 
- echivalent euro - 

1.   
2.   
3.   

Medie anuală:    
                                                                                                      
Data completării: …………… 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

  
___________________________ 

 (FuncŃie)  
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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FORMULAR  B3 
PRODUCĂTOR 
…………………………… 
(denumire) 
 
 
 
 

AUTORIZARE 
 
 
 

 Noi ………………………………………………………………………………… (denumirea 
producătorului, adresă completă, înregistrare) ca producători de 
…………………………………………………………………… (denumirea produselor)  şi având 
capacităŃile de producŃie în ……………………………………………………… (adresa fabricii),  
autorizăm prin prezenta pe furnizorul ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………… (denumire, adresă completă)  să livreze 
produsele mai sus menŃionate să livreze, sa instaleze si sa asigure activitatea de intretinere si service 
pentru echipamentele mai sus menŃionate aferente Contractului de Lucrari executie partie de schi al 
carui beneficiar este Primaria Comunei Sucevita. 

 Prin prezenta, garantăm calitatea şi performanŃele produselor oferite şi prezentam anexat 
Documente ce certifica originea si calitatea acestora . 
 
 
 
Data completării: …………… 

 
 
 
 

Producător 
 
 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

  
___________________________ 

 (FuncŃie)  
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
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FORMULAR  B3.a 
 
AGENT COMERCIAL 
…………………………… 
(denumire) 
 
 
 
 

AUTORIZARE 
 
 

 Noi ………………………………………………………………………………… (denumirea 
agentului comercial, adresă completă, înregistrare) ca ………………… (distribuitori, importatori, 
dealeri etc.) de …………………………………………… 
…………………………………………………… (denumirea produselor), fabricate de 
………………………………………………………………………………… (denumirea 
producătorului, adresă completă, înregistrare), autorizăm prin prezenta pe furnizorul 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………… (denumire, adresă completă)  să livreze, sa 
instaleze si sa asigure activitatea de intretinere si service pentru echipamentele mai sus menŃionate 
aferente Contractului de Lucrari executie partie de schi al carui beneficiar este Primaria Comunei 
Sucevita. 

Anexăm la prezenta, autorizaŃia emisă de producător în baza căreia avem drept de distribuŃie si 
activitate de service pentru produsele mai sus menŃionate. 

Prin prezenta, garantăm calitatea şi performanŃele produselor oferite şi autorizăm pe 
……………………………… (denumirea furnizorului)  să  asigure, pentru produsele respective, 
îndeplinirea obligaŃiilor care decurg din contractul de furnizare referitoare la serviciile de instalare şi 
punere în funcŃiune, de întreŃinere şi de asistenŃă tehnică.  
 
Data completării: …………… 
 

Agent comercial  
___________________________ 

 
___________________________ 

 (Nume, prenume) 
  

___________________________ 
 (FuncŃie)  

 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
 
 
 
 
Notă: Prin agent comercial se înŃelege distribuitorul, importatorul, dealer-ul etc.   
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FORMULAR  C3 
 

 
OPERATOR  ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARA łIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
LUCRĂRI SIMILARE EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 

 
 
 
 

 Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
....................................................................................................................................................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) 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 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, banca, alte persoane 
juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai  Primariei Sucevita cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de .............. 
 
 

                  
       

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

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (FuncŃie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila 
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Anexă Formular C3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (FuncŃie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 

________ 
*) 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 lucrărilor 
***) Se vor anexa Copii dupa Contracte, Recomandare si PV de receptie. 

 
Nr. 
Crt. 
 

 
Obiectul contractului 

 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/ 
clientului Adresa 

 
Calitatea 

executantului *) 
  

 
PreŃul total al 
contractului  

 
Procent 
executat  

% 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului **) 

0 1 2 2 3 4 5 7 
 
1 
 

       

 
2 
 

       

 
..... 
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Proces Verbal de vizionare al amplasamentului lucrarii 
 
 
Incheiat , astazi ...................., intre Domnul/a ......................., reprezentant imputernicit al operatorului 
economic ..................................................................., cu sediul in Localitatea................................., 
Adresa ..........................................................................................................................................., CUI 
............................................, Inregistrat la Registrul Comertului cu J .............................................., 
Tel.......................; fax..............................., Email............................................................., reprezentata 
legal de Administrator .................................................................................. 
Si  
Primaria Comunei Sucevita  reprezentata prin Primar – Ioan Onufrei  
 
Prin care se atesta faptul ca s-a vizionat  amplasamentul lucrarilor in data de ................................. . 
 
Reprezentantul operatorului economic a solicitat 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
Primaria Sucevita a pus la dispozitia sau nu a pus  la dispozitia solicitantului  cele mentionatte mai sus. 
(se va taia cu o linie varianta necorespunzatoare)  
 
 
 
Semnatura reprezentant 
Operator economic 
 
 
 
 
 
Primaria Comunei Sucevita 
 
Primar Onufrei Ioan 
 
Semnatura si stampila 
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FORMULAR  C2 
 

 
OPERATOR  ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARA łIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
SERVICII SIMILARE PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 

 Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
....................................................................................................................................................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) 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 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, banca, alte persoane 
juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai  Primariei Sucevita cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de .............. 
 
Data completării ...................... 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

___________________________ 
 (FuncŃie) 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila
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Anexă Formular C2 

 

 
___________________________ 

 (Nume, prenume) 
 

___________________________ 
 (FuncŃie) 

 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
________ 
*) 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 lucrărilor 
***) Se vor anexa Copii dupa Contracte, Recomandare si PV de receptie. 
 

 
Nr. 
Crt. 
 

 
Obiectul contractului 

 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/ 
clientului Adresa 

 
Calitatea 

executantului *) 
  

 
PreŃul total al 
contractului  

 
Procent 
executat  

% 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului **) 

0 1 2 2 3 4 5 7 
 
1 
 

       

 
2 
 

       

 
..... 
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FORMULAR D 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARA łIE PRIVIND PARTEA/P ĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTAN łI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 
 
 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
.............................................................................................................................................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic)  
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 
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 Autoritatii Contractante cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de …………………………………………...... 
                                                                                           (se precizează data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei) 
            
Data completării ...................... 

.           
 ___________________________ 

 (Nume, prenume) 
 

___________________________ 
 (FuncŃie) 

 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila
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Anexă Formular D 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părŃile din contract ce 
urmează a fi subcontractante 
(categorii de lucrari/servicii) 

Procentul din total 
contract ce revine 
subcontractantului 

Valoarea 
lucrarilor/serviciilor 

subcontractate 

Acord subcontractor cu 
specimen de semnatură 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

        
__________________________ 

 (Nume, prenume) 
___________________________ 

 (FuncŃie) 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
Pentru subcontractanti se vor prezenta Acordurile de subcontractare cu referire la acest contract - in original insotite de Dovada capacitatii de 
exercitare (inregistrare) a operatorului economic – persoana fizica sau juridica.
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FORMULAR E 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
DECLARA łIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALA łIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE 

DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLIN IREA 
CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCR ĂRI/SERVICII 

 
 
 
 
 

 Subsemnatul ................................................................................., reprezentant împuternicit 
al 
............................................................................................................................................................, 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 
sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 De asemenea, declar ca informatiile 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 Primariei Sucevita cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra. 
  
Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de ............................. 

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

 
                  

        ___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (FuncŃie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexă 1. Formular E 
 
 
 

LISTA 
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaŃii şi echipamente tehnice disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucrari 

 
 

Forma de deŃinere Nr. 
crt. 

Denumire utilaj/echipament/instalaŃie U.M
. 

Cantitate 
Proprietate În chirie 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
 

                    ___________________________ 
 (Nume, prenume) 

___________________________ 
 (FuncŃie) 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexă 2. Formular E 

 
 
 

LISTA 
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaŃii şi echipamente tehnice disponibilizate pentru indeplinirea contractului de servicii 

 
 

Forma de deŃinere Nr. 
crt. 

Denumire utilaj/echipament/instalaŃie U.M
. 

Cantitate 
Proprietate În chirie 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
 

                    ___________________________ 
 (Nume, prenume) 

___________________________ 
 (FuncŃie) 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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FORMULAR F.1. 

 
OPERATOR ECONOMIC   (societate de constructii)                                                                       
…………………………… 

 
 

DECLARA łIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI  ANGAJAT ŞI 
AL CADRELOR DE CONDUCERE 

  
 Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
....................................................................................................................................................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic)  
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 Primariei Sucevita cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de ....................... 
 
 2006 2007 2008 
Personal angajat    
Din care personal de conducere    
Personal executie    

 
 
Atasam prezentei Declaratii o lista cu personalul t ehnic de specialitate solicitat prin Fisa de Date a  
achizitiei. Pentru acestia se prezinta CV-uri, Dipl ome de studii si dupa caz Atestari profesionale/Dec izii de 
numire , Carti de munca in Copie. 
 
Data completării ...................... 

           ___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (FuncŃie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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OPERATOR ECONOMIC   (societate de proiectare)                                          FORMULAR F.2.                                                          
…………………………… 

 
 

DECLARA łIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI  ANGAJAT ŞI 
AL CADRELOR DE CONDUCERE 

  
 Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
....................................................................................................................................................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic)  
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 Primariei Sucevita cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de ....................... 
 
 2006 2007 2008 
Personal angajat    
Din care personal de conducere    
Personal executie    

 
 
Atasam prezentei Declaratii o lista cu personalul t ehnic de specialitate solicitat prin Fisa de Date a  
achizitiei. Pentru acestia se prezinta CV-uri, Dipl ome de studii si dupa caz Atestari profesionale/Dec izii de 
numire , Carti de munca in Copie. 
 
 
Data completării ...................... 

           ___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (FuncŃie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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PROPUNERE FINANCIARĂ 
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OPERATORUL ECONOMIC 
(societate de constructii) 
__________________ 
 (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERT Ă 
Aferent procedurii de Licitatie deschisa privind atribuirea contractului de Lucrari executie partie 

de schi (proiectare si executie) in Comuna Sucevita, judetul Suceava 
 
Către :Primaria Comunei Sucevita, judetul Suceava 
  
1. Examinând documentaŃia de atribuire, subscrisa ………………………………………………,  (denumirea/numele 
ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia de atribuire, să 
executam Lucrari de constructie complex pentru sporturi de iarna (partie de schi) – proiectare si executie, Coduri 
CPV  45212223-5 - Lucrari de constructii de complexe pentru sporturi de iarna (Rev.2), 45234220-4 - Lucrari de 
constructii de teleschi (Rev.2), 71200000-0 - Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2), 71356200-0- Servicii 
de asistenta tehnica (Rev.2 )  pentru suma de …………………………………Lei 
echivalent…………………………………EURO. (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea 
adăugată în valoare de ………………Lei echivalent ………...EURO (suma în litere şi în cifre) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să predam proiectul tehnic 
inclusiv avizele necesare executiei in termenul de ...................... de la semnarea contractului si sa 
finalizam lucrarea  in maxim  ...................luni, oferind o garantie intregii lucrari de ..................ani si o 
perioada de postgarantie de ............ ani. Termenul de interventie pentru remedierea defectelor aparute in 
perioada de garantie este de ...........zile de la solicitarea beneficiarului.  
3. Ne angajăm să menŃinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata 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, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 

5. Precizam că: 
    �  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 
    � 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 completării: …………… 
Nume, prenume: ……………………………………….. 
Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat 
să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… (denumire ofertant).  
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ALTE DOCUMENTE  
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CURRICULUM VITAE* - MODEL 

 
 
5. Nume de familie:  
6. Prenume:  
7. Data nasterii:  
8. Nationalitate:  
9. Stare civila:  
10. Studii:  

Institutia 
[ Data de la – pana la ] 

Grade sau Diplome obtinute: 

  
  

Limbi straine : indicati competenta pe o scara de la 1 la 5 ( 1- excelent, 5- satisfacator)  

Limba Citit Vorbit Scris 
    
    
Membru in asociatii profesionale: (daca este cazul) 
Alte aptitudini:   (exemplu, calculator etc) 
Functia actuala:  
Experienta in firma (ani):  
Calificari cheie:   (Relevante pentru proiect) 
Experienta specifica in regiune :  
Tara Data: de la – pana la 
  
  

11. Experienta profesionala (se vor mentiona si proiectele elaborate, implementate, 
monitorizate, expertizate sau evaluate in coloana “Descriere”) 

Data de 
la – pana 
la 

Loc Compania Functia Descriere 

     
     
     

12. Alte informatii relevante (de exemplu publicatii, participare la seminarii) 

13. * Model de CV pentru expertii cheie – contracte de servicii, personalul cu responsabilitati – contracte de 
lucrari, membrii comisiei de evaluare si cei cooptati etc. 

Intocmit:        Autorizat de ofertant: 
Nume/Prenume       Nume/Prenume 
Semnatura/Data       Semnatura/Data 
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BANCA 
___________________ 
(denumirea) 
 
 
 
 
 
 
 

               SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUłIE 
 
 

Către:       Primaria Comunei Sucevita, Judetul Suceava 
 
 
 
Cu privire la contractul de achiziŃie publică Lucrari de constructie complex pentru sporturi de iarna (partie de 
schi) – proiectare si executie, Coduri CPV  45212223-5 - Lucrari de constructii de complexe pentru sporturi de iarna 
(Rev.2), 45234220-4 - Lucrari de constructii de teleschi (Rev.2),                      71200000-0 - Servicii de arhitectura si 
servicii conexe (Rev.2), 71356200-0- Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)., încheiat între Primaria Sucevita, în 
calitate de contractant, şi ……………………………………, în calitate de achizitor, ne obligăm prin 
prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenŃa sumei de ……………………………… 
reprezentând 10  % din valoarea contractului respectiv fara TVA, orice sumă cerută de acesta la prima sa 
cerere însoŃită de o declaraŃie cu privire la neîndeplinirea obligaŃiilor ce revin contractantului, astfel cum 
sunt acestea prevazute în contractul de achiziŃie publică mai sus menŃionat. Plata se va face în termenul 
menŃionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanŃie este valabilă până la data de ………………………. . 
În cazul în care parŃile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

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

 
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
 
 
              
          (semnătura autorizată) 
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SOLICITARI  DE  CLARIFICARI 

 
  
 Catre, 

_________________________________ 
(denumire autoritate contractanta) 

 
 
 
 
Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de 

(tip procedura) 

Achizitie publica ___________________________________________________ 

COD CPSA/CPV ________________, va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 

1. ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 3.____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra  

de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus. 

 

Cu consideratie,  

  
S.C.____________________ 
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FORMULAR 4.3 
 
 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
…………………………… 
(denumire) 

 

CERERE  

de restituire a garanŃiei de participare 

 

Către: Primaria Comunei Sucevita, Judetul Suceava 

 

Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în 
……………………………………………………………………………şi CUI………………, solicităm 
prin prezenta restituirea garanŃiei, în valoare de ………………………………, constituită în  vederea 
participării la procedura nr. ………………………………, privind achiziŃionarea de 
………………………………………………… de către …………………………………………… .prin: 

� Scrisoare de garanŃie bancară nr. …………………………………… emisă de 

…………………………………………………………………………………  

� Ordin de plată nr. ……………………………………………………………… 

� ChitanŃa nr.……………………………………………………………… 

� Alte forme de constituire, respectiv …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 
Restituirea garanŃiei de participare se va face în contul societăŃii, cod IBAN 

………………………………………………, deschis la ……………………………… . 
Vă mulŃumim, 

Data completării: …………… 
___________________________ 

 (Nume, prenume) 
  

___________________________ 
 (FuncŃie)  

 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
 
 
Notă: Cererea de restituire a garanŃiei se va transmite în original la sediul Primariei Sucevita 
 

 
 

 
 
 

Formular 4.1. 
 
- ACORD DE ASOCIERE 
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- in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 
-  
- Conform ____________________________________________________________. 
-                             (incadrarea legala) 
- Noi, parti semnatare: S.C. _______________________ 
-     S.C. ________________________ 
-  
- ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ _______ 
- ______________________________________________________________”. 
-                                                                  (denumire obiect contract) 
- Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 
- 1. ___________________________________ 
- 2.____________________________________ 
- … ___________________________________ 
-  
- Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: 
-  
- _______ % S.C. ___________________________ 
- _______ % S.C. ___________________________ 
-  
- Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 
- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste  
- instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. 
- Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: 
- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a 
- sarcinilor convenite de comun acord. 
- Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: 
- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului  
- de asociere; 
- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de  
- participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. 
- Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare 

asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: 
-  
- _______ % S.C. ___________________________ 
- _______ % S.C. ___________________________ 
-  
- Liderul asociatiei: 
- S.C. ______________________ 
- Alte clauze: ______________________________________________________ 
- ___________________________________________________________________  
-  
- Data completarii:       
-  
- LIDERUL ASOCIATIEI,                                                 ______________     
-  
- ASOCIAT,                                                                        ______________ 
 

 
 

 
 
 
 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr………./………… 
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 La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________ 
__________________________ privind executia ________________________________ 
           (denumire autoritare contractanta) 
la “_______________________________________________________________”. 
                                                                          (denumire contract) 
 
1. Parti contractante: 
 
 Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________ 
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si 
              (adresa,tel.,fax)                                                   
 
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general 
si 
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, 
                                                                                                                                     (adresa,tel.,fax)                           
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director 
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 
 
2. Obiectul contractului: 
 
Art.1.  _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: 
            (lucrari,produse,servicii) 

- ____________________ 
- ____________________. 
 

Art.2.  Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. 
                                 (lucrari,produse,servicii) 
Art.3.  Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 
            
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                           
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate                                                                                                                        
(lucrari,produse,servicii) in perioada respectiva. 
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ 
                (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
____________________________ de catre beneficiarul __________________________ 
                (lucrarilor, produselor, serviciilor)                                                       (denumire autoritare 
contractanta) 
Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu  
                                                                 (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 
Art.5.  Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului 
verbal incheiat la terminarea ________________________. 
                                                                                        (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
Art.6 . Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile 
legale. 
 
 
3. Alte dispozitii: 
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ 
                                                                                                    (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in 
fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea 
____________________ nerealizata la termen. 
                                                                                 (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii 
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 
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Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care 
contractantul le are fata de investitor conform 
contractului______________________________________________________________. 
                                                                                      (denumire contract) 
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile 
se vor solutiona pe cale legala. 
 
 Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 

______________________          
    ______________________ 
              (contractant)                                           (subcontractant)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular nr. 18A  
 
    Formular pentru persoane juridice  
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    Antet/contestator  
   . ...................................  
 

    CONTESTAłIE  
 
    Subscrisa ......................., cu sediul în ............................, cod unic de înregistrare ..................................., 
reprezentată legal prin ............................, în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de 
......................, organizată de autoritatea contractantă ......................, având sediul în ..........................,  
    contest decizia autorităŃii contractante ..........................., pe care o consider nelegală.  
    Motivele care stau la baza contestaŃiei sunt:  
   - în fapt ...................................................................  
   - în drept ..................................................................  
    În sprijinul contestaŃiei depun următoarele mijloace de probă:  
   . ............................................................................  
   . ............................................................................  
 

    Reprezentat legal (nume/prenume în clar) 
........................................ 
(semnătură autorizată)  

 
   
 
 
 
 
 
 
 

  Formular nr. 18B  
 
    Formular pentru persoane fizice  
 

    CONTESTAłIE  
 
    Subsemnatul ......................, cu domiciliul în ......................., în calitate de ofertant/candidat la procedura de 
atribuire a contractului de ..............., organizată de autoritatea contractantă ...................., având sediul în 
................................,  
    contest decizia autorităŃii contractante ..........................., pe care o consider nelegală.  
    Motivele care stau la baza contestaŃiei sunt:  
   - în fapt ...................................................................  
   - în drept ..................................................................  
    În sprijinul contestaŃiei depun următoarele mijloace de probă:  
   . ............................................................................  
   . ............................................................................  
 

    Semnătură autorizată ....................  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Contract de lucrări 
nr. ………. din data …………...2009 
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Preambul 
În temeiul OUG 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, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între 
 
PRIMARIA COMUNEI SUCEVITA cu sediul în localitatea Sucevita, comuna Sucevita, judeŃul Suceava, Str. 
Principala Nr. 471, cod postal 727510, telefon/fax 0230.417102, IBAN RO12TREZ5955006XXX001073 
deschis la Trezoreria municipiului Radauti, reprezentat prin D-l Ioan ONUFREI – Primar in calitate de Beneficiar al 
prezentului Contract  
şi  
SC .................................... ,  adresa sediu ………………………….., Str. ……………….Nr. ……., 
Telefon/Fax………………………………………,  J ………………………… cod fiscal RO …………  
cont deschis la Trezoreria …………………… IBAN: …………………………………….. reprezentata 
legal prin Domnul/a ………………………………….,  functia  ……………………... 
în calitate de executant in cadrul acestui contract, pe de altă parte. 
 
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 executant - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preŃul contractului - preŃul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării  - locul unde  executantul execută lucrarea; 
e. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părŃilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea 
şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluŃii, 
incendii, inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forŃă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaŃiilor uneia din părŃi. 
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepŃia 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. 
 

Clauze obligatorii 
 
4.  Obiectul principal al contractului 
4.1 - Executantul se obliga să execute Lucrari de constructie complex pentru sporturi de iarna (partie de schi) – 
proiectare si executie, Coduri CPV  45212223-5 - Lucrari de constructii de complexe pentru sporturi de iarna 
(Rev.2) , 45234220-4 - Lucrari de constructii de teleschi (Rev.2),                      71200000-0 - Servicii de arhitectura 
si servicii conexe (Rev.2), 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2), în conformitate cu obligaŃiile asumate 
prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preŃul de ………………. LEI,  echivalent 
…………………EURO (la curs oficial BNR din 23.10.2009, 1 Euro = 4,2923 Lei)  suma la care se adauga TVA 
(19%) respectiv ………………….Lei echivalent …………………EURO (la curs oficial BNR din 23. 10.2009, 1 
Euro = 4,2923 Lei)  
5.  PreŃul contractului 
5.1 - PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform 
graficului de plăŃi, este de ……………………………  lei, la care se adaugă TVA  
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de ………………………..luni, începând cu data semnarii. 
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6.2 – Predarea Proiectului tehnic verificat inclusiv avizele necesare executiei se va face in data de 
……………………. . 
6.3 – Lucrarea va fi finalizata si predata in termen de …………… luni de la semnarea contractului. 
6.4. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ................................... 
 
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanŃiei de bună execuŃie - prin retinere succesiva 
şi predarea amplasamentului. Predarea amplasamentului se face in maxim 3 zile de la semnarea 
contractului. 
 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
- Documentatia procedurii 
- oferta tehnica 
- oferta financiara 
- graficul de executie 
- garantia de buna executie 
- Certificate de calitate si garantie pentru echipamentele/ instalatiile si utilajele cu montaj sau care intra in 
Dotari pentru partia de schi. 
 
9. ProtecŃia patrimoniului cultural naŃional   
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic 
descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaŃiile dintre părŃi, ca fiind proprietatea 
absolută a achizitorului.  
9.2 - Executantul are obligaŃia de a lua toate precauŃiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 
persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după 
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinŃa achizitorul despre această descoperire şi de a 
îndeplini dispoziŃiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de 
dispoziŃii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părŃile vor 
stabili: 
a) orice prelungire a duratei de execuŃie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preŃul contractului. 
9.3 - Achizitorul are obligaŃia, de îndată ce a luat la cunoştinŃă despre descoperirea obiectelor prevăzute la 
clauza 9.1, de a înştiinŃa în acest sens organele de poliŃie şi comisia monumentelor istorice. 
 
10. ObligaŃiile principale ale executantului   
10.1 - (1) Executantul are obligaŃia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile 
ascunse, cu atenŃia şi promptitudinea cuvenită, în concordanŃă cu obligaŃiile asumate prin contract, 
inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. 
(2) Executantul are obligaŃia de a supraveghea lucrările, de a asigura forŃa de muncă, materialele, 
instalaŃiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi 
pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract.   
10.2 - Executantul are obligaŃia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuŃiei lucrării, spre 
aprobare, graficul de plăŃi necesar execuŃiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuŃie.  
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranŃa tuturor 
operaŃiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuŃie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcŃii. (2) Un exemplar din documentaŃia 
predată, de către achizitor, executantului va fi Ńinut de acesta în vederea consultării de către InspecŃia de 
Stat în ConstrucŃii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane 
autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. 
Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către 
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. 
(4) Executantul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia achizitorului, la termenele precizate în anexele 
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaŃiile convenite, desenele, calculele, 
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verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt 
cerute de achizitor. 
10.4 - (1) Executantul are obligaŃia de a respecta şi executa dispoziŃiile achizitorului în orice problemă, 
menŃionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziŃiile 
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecŃii, în scris, fără ca 
obiecŃiile respective să îl absolve de obligaŃia de a executa dispoziŃiile primite, cu excepŃia cazului în care 
acestea contravin prevederilor legale. 
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziŃiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăŃi în 
execuŃie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 
10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faŃă de reperele date de achizitor 
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane 
necesare îndeplinirii responsabilităŃii respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuŃiei lucrărilor, survine o eroare în poziŃia, cotele, dimensiunile sau 
aliniamentul oricărei părŃi a lucrărilor, executantul are obligaŃia de a rectifica eroarea constatată, pe 
cheltuiala sa, cu excepŃia situaŃiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în 
scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaŃia de a 
proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.   
10.6 - Pe parcursul execuŃiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaŃia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenŃă pe şantier este 
autorizată şi de a menŃine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările 
(atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine 
necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii)  de a procura şi de a întreŃine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecŃie, 
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor 
sau de către alte autorităŃi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării 
confortului riveranilor;  

iii)  de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului 
şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăŃilor publice sau 
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alŃi factori generaŃi de metodele sale de lucru. 

10.7 - Executantul este responsabil pentru menŃinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaŃiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a 
lucrării până la data semnării procesului verbal de recepŃie a lucrării.  
10.8 - (1) Pe parcursul execuŃiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaŃia, în 
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
 a) confortul riveranilor, sau 
 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 
proprietăŃile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaŃiilor, acŃiunilor în justiŃie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu 
obligaŃia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.9 - (1) Executantul are obligaŃia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu 
sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu 
sau al oricăruia dintre subcontractanŃii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele 
şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil 
din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaŃiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie 
limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi 
podurilor respective. 
(2) în cazul în care, natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci 
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înŃelege inclusiv ecluza, doc, 
dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înŃelege orice ambarcaŃiune, iar 
prevederile respective se vor aplica în consecinŃa. 
(3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau 
care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaŃiilor sau 
altora asemenea, executantul are obligaŃia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaŃiilor 
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
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(4) Cu excepŃia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăŃirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaŃiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care 
se afla pe traseul şantierului.  
10.10 - (1) Pe parcursul execuŃiei lucrării, executantul are obligaŃia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
ii)  de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
iii)  de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reŃine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanŃie, numai acele 
materiale, echipamente, instalaŃii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaŃiilor sale în perioada de garanŃie. 
10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaŃiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcŃiei 
(partie schi, cladiri, alte amenajari cu exceptia utilajelor, echipamentelo si instalatiilor cu montaj – ce au 
termene de garantie date de producatori), ivite într-un interval de 60 luni  de la recepŃia lucrării şi, după 
împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenŃă a construcŃiei, pentru viciile structurii de rezistenŃă, 
urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuŃie aferente execuŃiei lucrării. 
10.12  -  Executantul se obligă de a despăgubi 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 legătura cu execuŃia lucrărilor sau 
încorporate în acestea; şi 

ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;  
cu excepŃia situaŃiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor. 
10.13 La începerea lucrărilor, proiectantul are obligaŃia de a prezenta executantului toate autorizaŃiile şi 
avizele necesare execuŃiei lucrărilor. 
12. ObligaŃiile achizitorului 
12.1 - (1) Achizitorul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit 
altfel, următoarele: 
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
b) suprafeŃele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 
d) racordurile pentru utilităŃi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului 
şantierului. 
(2) Costurile pentru consumul de utilităŃi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către executant. 
12.2 - Achizitorul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia executantului întreaga documentaŃie necesară 
pentru execuŃia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de 
execuŃie a lucrării. 
12.3 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinŃă, căilor de 
circulaŃie şi a limitelor terenului pus la dispoziŃia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de 
nivel în imediata apropiere a terenului. 
12.4 - Achizitorul are obligaŃia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la 
notificarea executantului. 
12.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaŃii 
furnizate executantului precum şi pentru dispoziŃiile şi livr ările sale. 
 
13.  SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor  
13.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaŃiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăŃit de a deduce din preŃul contractului, ca penalităŃi, 
o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preŃul contractului, respectiv 0,1% pentru fiecare zi 
intarziere până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor.  
13.2 - În cazul în care achizitorul dispune de fondurile alocate de la bugetul de stat pentru finantarea 
acestui proiect  si nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 
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acesta are obligaŃia de a plăti, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata 
neefectuată, respectiv 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor. 
13.3 – Platile se vor efectua functie de alocarile financiare de la bugetul de stat cu destinatia pentru acest 
proiect de investitii. 
13.4 - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil 
şi repetat, dă dreptul părŃii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-
interese. 
13.5 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunŃa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
executantului fără nici o compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiŃia că această renunŃare 
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acŃiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată 
pâna la data denunŃării unilaterale a contractului. 

 
Clauze specifice 

 
14. GaranŃia de bună execuŃie a contractului 
14.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanŃia de bună execuŃie a contractului în cuantum de 10 % 
din valoarea contractului fara TVA – 5% in cazul IMM conform Legii 346/2004, respectiv …………. Lei 
pentru perioada de ……….. ani şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului.  
Garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din plata facturilor emise. Executantul are 
obligatia de a constitui un cont la dispozitia autoritatii contractante in care va varsa suma de ………….. 
Lei  reprezentand 0,5% din valoarea contractului fara TVA, pana cel tarziu data semnarii contractului de 
lucrari. 
14.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanŃia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 
contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanŃiei de bună execuŃie. 
14.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul 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 executantului, precizând totodată obligaŃiile 
care nu au fost respectate.    
14.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanŃia de bună execuŃie aferenta proiectarii in 3 zile de la 
semnarea PV de recetie a Proiectului tehnic iar pentru lucrari  astfel: 70% in 14 zile de la semnarea 
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, 30% la semnarea procesului verbal de receptie 
finala. 
14.5 - GaranŃia tehnică este distinctă de garanŃia de bună execuŃie a contractului 
 
15. Începerea şi execuŃia lucrărilor  
15.1 - (1) Executantul are obligaŃia de a începe lucrările în cel mai scurt timp posibil de la semnarea 
contractului. 
 (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi InspecŃiei de Stat în ConstrucŃii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 
15.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuŃie şi să fie terminate la data 
stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuŃie, se consideră date contractuale. 
 (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuŃie de 
detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuŃie. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, 
desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuŃie a lucrărilor, la cererea achizitorului, 
executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. 
Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi 
îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, alin.(2), achizitorul este îndreptăŃit să-i fixeze executantului un 
termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea 
termenului stabilit îi va rezilia contractul. 
15.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuŃiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaŃiile din anexele la contract. PărŃile contractante au obligaŃia de a notifica, în 
scris, una celeilalte, identitatea reprezentanŃilor lor atestaŃi profesional pentru acest scop, şi anume 
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responsabilul tehnic cu execuŃia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă 
persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligaŃia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităŃile legate de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
15.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaŃia de execuŃie; verificările şi 
testările materialelor folosite la execuŃia lucrărilor precum şi condiŃiile de trecere a recepŃiei provizorii şi a 
recepŃiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.   
(2) Executantul are obligaŃia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă 
acestora, revin executantului. 
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 
operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau 
că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 
În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
15.5 - (1) Executantul are obligaŃia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. 
(2) Executantul are obligaŃia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaŃiile, 
sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. 
(3) Executantul are obligaŃia de a dezveli orice parte sau părŃi de lucrare, la dispoziŃia achizitorului, şi de a 
reface această parte sau părŃi de lucrare, dacă este cazul. 
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 
documentaŃiei de execuŃie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 
achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 
 
16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor  
16.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii)  condiŃiile climaterice excepŃional de nefavorabile; sau 
iii)  oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului sau beneficiarului şi nu a 

survenit prin încălcarea contractului de către acesta – Exemplu - nealocari de fonduri de la 
bugetul de stat pentru aceasta investitie. 

îndreptăŃesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuŃie a lucrărilor sau a oricărei părŃi a 
acestora, atunci, prin consultare, părŃile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuŃie la care executantul are dreptul; 
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preŃul contractului.     

16.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul 
execuŃiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului de plata; în acest 
caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului. 
 
17. Finalizarea lucrărilor 
17.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen 
stabilit prin graficul de execuŃie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la 
data începerii lucrărilor. 
17.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaŃia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 
îndeplinite condiŃiile de recepŃie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepŃie. 
(2) Pe baza situaŃiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va 
aprecia dacă sunt întrunite condiŃiile pentru a convoca comisia de recepŃie. În cazul în care se constată ca 
sunt lipsuri sau deficienŃe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru 
remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienŃelor, la o nouă solicitare a 
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepŃie. 
17.3 - Comisia de recepŃie are obligaŃia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentaŃia de execuŃie şi cu reglementările în vigoare. În funcŃie de 
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepŃia. 
17.4 - RecepŃia se poate face şi pentru părŃi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcŃional.  
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18. Perioada de garanŃie acordată lucrărilor 
18.1 - Perioada de garanŃie decurge de la data recepŃiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepŃia finală. 
Garantia acordata intregii lucrari este de ………….. ani incepand cu data semnarii procesului verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor. Garantia echipamentelor, instalatiilor si utilajelor cu montaj sau Dotari 
este cea data de producator si este mentionata in Certificatul de garantie. 
18.2 - (1) În perioada de garanŃie, executantul are obligaŃia, în urma dispoziŃiei date de achizitor, de a 
executa toate lucrările de modificare, reconstrucŃie şi remediere a viciilor, contracŃiilor şi altor defecte a 
căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. Interventia din partea executantului se va face in 
maxim ……….. zile de la solicitarea beneficiarului. 
(2) Executantul are obligaŃia de a executa toate activităŃile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în 
cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaŃii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau 

ii)  unui viciu de concepŃie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parŃi a 
lucrărilor; sau 

iii)  neglijenŃei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaŃiile explicite sau 
implicite care îi revin în baza contractului. 

18.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 18.2, alin.(1), achizitorul este 
îndreptăŃit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări 
vor fi platite de executant achizitorului la prima solicitare scrisa in baza platilor efectuate.  
 
19. ModalităŃi de plată 
19.1 - Achizitorul are obligaŃia de a efectua plata către executant, de regula,  în 30 zile de la acceptarea la 
plată a facturii în baza Procesului Verbal de recepŃie parŃială a categoriei de lucrări finalizate semnat fara 
obiectiuni de catre toti membrii comisiei de receptie. PlăŃile se efectueaza in Lei. 
19.2 Primăria Sucevita  poate acorda avans in suma de 2.000.000 executantului numai contra unei Scrisori 
de garantie bancara prezentata in original ce va acoperi intreaga perioada de derulare a contractului. 
La semnarea PV de receptie partiala ce cuprinde servicii, lucrari si dotari a caror valoare este echivalenta 
cu suma de 2.000.000 Lei, achizitorul va preda executantului in baza unui Proces verbal originalul 
Scrisorii de garantie bancara depus de acesta contra avansului primit. 
In cazul in care executantul nu isi onoreaza obligatiile contractuale , odata cu incasarea de catre beneficiar 
a garantiei de buna executie se va incasa si suma  aferenta scrisorii de garantie depusa contra avans de 
catre executant. 
19.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuŃiei şi de a 
beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăŃii luinduse in 
calcul rata inflatiei aferenta acestei perioade.  Imediat ce achizitorul îşi onorează restanŃa, executantul va 
relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 
19.4 - (1) PlăŃile parŃiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea 
lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie 
dovedite ca atare printr-o situaŃie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură 
verificare a lor. Din situaŃiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii 
făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele 
sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 
(2) SituaŃiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. 
 (3) PlăŃile parŃiale se efectueaza, de regulă, la intervale lunare dar nu influenŃează responsabilitatea şi 
garanŃia de bună execuŃie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepŃie a lucrărilor 
executate. 
 
19.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaŃiei de plată definitive de 
către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 
19.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepŃie finală nu va fi semnat 
de comisia de recepŃie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. RecepŃia finală 
va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanŃie. Plata ultimelor sume 
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datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiŃionată de eliberarea certificatului de 
recepŃie finală. 
20. Ajustarea  preŃului contractului 
Pretul contractului se va putea actualiza numai in conditiile in care termenul de executie propus nu poate fi respectat 
datorita situatiilor ce apar si nu sunt din vina executantului sau autoritatii contractante (asigurarea finantarii lucrarilor de 
la bugetul de stat)  
In aceasta situatie pentru restul de executat pretul se va actualiza luandu-se in calcul rata inflatiei pentru perioada de la 
sistarea lucrarilor pana la semnarea PV de receptie partiala. 
In caz contrar – pretul contractului este cel din oferta depusa si va fi  ferm si fix pe intreaga perioada a 
derularii lui.  
 
21. Asigurări  
21.1 - (1) Executantul are obligaŃia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde 
toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaŃiile de lucru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanŃii împuterniciŃi să verifice, să testeze sau să 
recepŃioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terŃe persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenŃie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 
suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. 
(3) Executantul are obligaŃia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliŃa sau poliŃele de 
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
(4) Executantul are obligaŃia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliŃele de 
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
21.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaŃii plătibile prin lege, 
în privinŃa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant, cu excepŃia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenŃilor 
sau a angajaŃilor acestora. 
 
22. Amendamente  
22.1 - 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. 
(2) Executantul are obligaŃia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau 
altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului. 
Categoriile de lucrari ce nu au putut fi prevazute prin Studiul de Fezabilitate se vor acoperi din Cheltuieli 
diverse si neprevazute, calculul valorii acestora se va fundamenta luindu-se in calcul preturile unitare la 
materiale din oferta. In conditiile in care aceste lucrari prevad materiale si tehnologii de constructie ce nu 
au fost ofertate se va lua in calcul pretul de piata al acestora la data respectiva – in acest sens autoritatea 
contractanta solicitand de la furnizori oferte de pret. 
 
23. SubcontractanŃi 
23.1 - Executantul are obligaŃia de a încheia contracte cu subcontractanŃii desemnaŃi, în aceleaşi condiŃii 
în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
23.2 - (1) Executantul are obligaŃia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu 
subcontractanŃii desemnaŃi. 
(2) Lista subcontractanŃilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia 
se constituie în anexe la contract. 
23.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faŃă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faŃă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea 
sa din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanŃilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc 
partea lor din contract. 
23.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preŃul contractului şi va fi notificată achizitorului.  
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24. Cesiunea 
24.1 - Executantul are obligaŃia de a nu transfera total sau parŃial obligaŃiile sale asumate prin contract, 
fără să obŃină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
24.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanŃia sau orice alte 
obligaŃii asumate prin contract.  
 
25. ForŃa majoră 
25.1 - ForŃa majora este constatată de o autoritate competentă. 
25.2 - ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acŃionează. 
25.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia. 
25.4 - Partea contractantă care invoca forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării 
consecinŃelor. 
25.5 - 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 părŃi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din părŃi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
26. SoluŃionarea litigiilor 
26.1 - Achizitorul şi executantul vor face 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. 
26.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul 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 judecatoreşti din 
România.  
 
27. Limba care guvernează contractul 
27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
28. Comunicari 
28.1 - (1) Orice comunicare între 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. 
28.2 - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiŃia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
29. Legea aplicabilă contractului 
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
PărŃile au înŃeles să încheie azi ............ prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte.     
 
         Achizitor               Contractant 
 Primaria  Comunei Sucevita           
 
 

 
PRIMARIA COMUNEI SUCEVITA  

Localitatea Sucevita, Judetul Suceava , CUI 4441336, Tel/Fax: 0230 417102 

 
Nr.  ............................... 
 

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 
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-Licitatie deschisa- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intocmit, 
Sorin Jolobai 

 

 

 
 
 

 

Nr 
crt 

Pasi de urmat Data 
previzionata 

1. Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: 
a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor publice 
b) intocmirea documentatiei de atribuire  
c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului 

 
20.10.2009 

 
23.10.2009 
23.10.2009 

2. Transmiterea invitatiei de participare 24.10.2009 
3. Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire  24.09.2009 
4. Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul la acestea 06.11.2009 

10.11.2009 
5. Numirea comisiei de evaluare 10.11.2009 
6. Primirea ofertelor 13.11.2009 
7. Dechiderea ofertelor si intocmirea procesului- verbal de deschidere 13.11.2009 
8. Verificarea cerintelor minime de calificare 16.11.2009 
9. Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti. 

Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari, precum si a documentelor 
solicitate a fi completate 

17.11.2009 
20.11.2009 

10. Stabilirea operatorilor economici calificati 23.11.2009 
11. Verificarea ofertelor 23.11.2009 
12. Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate, precum si primirea 

raspunsurilor la acestea 
24.11.2009 
27.11.2009 

13. Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum si acelor admisibile 30.11.2009 
14. Daca este cazul, derularea etapei suplimentare de licitatie electronica 03.12.2009 

04.12.2009 
15. Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau, dupa caz, anularea procedurii 07.12.2009 
16. Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii 07.12.2009 

17. Semnarea contractului 14.12.2009 
18. Intocmirea dosarului de achizitie publica 15.12.2009 


