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FIŞA DE DATE A ACHIZI łIEI 

La depunerea ofertelor, ofertanŃii trebuie să respecte toate instrucŃiunile, formularele, caietul 
de sarcini, clauzele contractuale şi specificaŃiile conŃinute în această documentaŃie de atribuire.  

Anexele şi formularele prevăzute în cadrul documentaŃiei de atribuire trebuie completate în 
mod corespunzător. Formularele, declaraŃiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate (nume, 
prenume, semnătura) şi ştampilate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau 
instituŃiile autorizate. 

PotenŃialii ofertanŃi au obligaŃia de a urmări site-ul www.e-licitatie.ro până la data de 
deschidere a ofertelor. 

I. AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
I.a. Autoritatea contractantă  
Denumire:  
Spitalul Clinic de Copii “Doctor Victor Gomoiu” 
 
Adresă: Bucuresti, sector 2, B-dul Basarabia, nr. 21 
Localitate: 
Bucuresti                          

Cod poştal:022102 
     

łara:  
Romania    

Persoană de contact:  
PALADE MIHAELA 

Telefon:  
+4 021.321 21 61/ 021.323 22 30 

E-mail: 
drvgomoiu@yahoo.com                                          

Fax: 
+4 021.321 21 61/ 021.323 22 30 

Adresa de internet:  
drvgomoiu@yahoo.com                                           
Adresa autorităŃii contractante:  
Bucuresti, sector 2, B-dul Basarabia, nr. 21 

 
I.b.  Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante 

  □ ministere ori alte autoritaŃi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 

local 
  □ agenŃii naŃionale 
  □ autorităŃi locale  
  □ alte institutii guvernate de legea publică 
  □ institutie europeană/organizaŃie            

internationala 
  □ altele (specificati)   

□ servicii publice centrale 
□ aparare 
□ ordine publică/siguranta 

naŃională 
□ mediu  
□ afaceri economico-financiare 
x sanatate 
□ construcŃii şi amenajari 

teritoriale 
□ protectie socială 
□ recreere, cultura si religie  
□ educaŃie 
□ activitati relevante 
        □ energie 
        □ apa 
        □ posta 
        □ transport 
□ altele (specificaŃi) 
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Autoritatea contractanta achiziŃionează in numele altei autoritati contractante                                                                           
 DA □         NU  х 
Alte informaŃii  si/sau clarificari pot fi obŃinute: х la adresa mai sus menŃionată 
                                                                             □ altele: (specificati / adresa/fax/interval     
                                                                                             orar) 

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari  
Data: 12.11.2009 
Ora limita: 16.00 
Adresa: Bucuresti, sector 2, B-dul Basarabia, nr. 21 
Fax: +4 021.321 21 61 

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari:13.11.2009 
 

 
I.c.  Cai de atac 
Evantualele contestatii se pot depune la : 

- fie la Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor: 
- fie la autoritatea contractanta si apoi la instanta competenta 

Denumire: Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor  
Adresa: str.Stavropoleos, nr.6, sector 3 
Localitatea:  Bucureşti                         Cod postal: 030084                         Tara: Romania 
E-mail: office@cnsc.ro                                Telefon: 021/3104641        
Adresa internet : www.cnsc.ro                    Fax: 021/3104642 

 
I.d. Sursa de finanŃare : 
Se specifică sursele de finanŃare ale contractului 
ce urmează a fi atribuit:  
 
Fonduri structurale     Da□                NU X 
Buget de stat              Da□                 NU X 
Buget local                 Da X               NU □                       
 
 

După caz, proiect/program finanŃat din 
fonduri comunitare              
   
  Da□                NU X 
Domeniul de interventie 3.1 – 
Reabilitarea/modernizarea/echiparea 
infrastructurii serviciilor de sanatate   

 
II.  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1. Descriere 
II.1.1. Denumire contract: 
           Studiu de Fezabilitate pentru proiectul: 
          Extinderea Spitalului Clinic de Copii „Doctor Victor Gomoiu” 
 
II.1.2. LocaŃia lucrării, locul de livrare sau prestare: 
          Bucuresti, sector 2, B-dul Basarabia, nr. 21 
 
(a) Lucrări                             □      (b) Produse                     □     (c) Servicii                        X 

 
ExecuŃie                                 □ 
Proiectare şi execuŃie             □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinŃelor 
specificate de  autoritatea 
contractantă           □ 

Cumpărare                      □             
Leasing                           □         
Închiriere                        □  
Cumpărare în rate           □ 
 

Categoria serviciului     
2A □ 
 
2B □ 
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Principala locaŃie a lucrării:    
 

Principalul loc de livrare: 
 

Principalul loc de prestare: 
La sediul prestatorului  

Cod  CPV                □□□□□□□□ Cod  CPV             □□□□□□□□ cod CPV 79314000-8 
Studiu de fezabilitate 
 

II.1. 3. Procedura se finalizează prin:  
Contract de achiziŃie publică:            X                        
Încheierea unui acord cadru:                 □ 
II.1.4. Durata contractului de achiziŃie publică  
ani   □□                             luni  □□            zile 30 de la atribuirea contractului (notificare) 
                              
II.1.5. Informa Ńii privind acordul-cadru (dacă este cazul)  –  NU ESTE CAZUL  
Acordul-cadru cu mai mulŃi operatori Nr. □□□  
sau, dacă este cazul, nr. □□□ maxim al 
participanŃilor la acordul-cadru vizat 

 
Acordul-cadru cu un singur operator    □ 

Durata acordului-cadru:  
Durata în ani □□    sau luni          □□□ 

Posibilitatea de a relua competiŃia cu semnatarii acordului cadru      da  □               nu □ 

II.1.6. Divizare pe loturi                                             da □                              NU X 
Ofertele se depun pe: 
un singur lot       □                        unul sau mai multe loturi   □                   toate loturile    □ 
Alte informaŃii referitoare la loturi: 

   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                 da □                            NU X 

 
II.2. Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1. Total cantităŃi / prestaŃii servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi opŃiuni, 
dacă există.) 
Scopul contractului: 
Servicii de proiectare constând în Studiu de Fezabilitate, aşa cum au fost solicitate în 
Caietul de Sarcini, pentru Proiectul: Extindera Spitalului clinic de copii „Doctor Victor 
Gomoiu” 
 
II.2.2. OpŃiuni (dacă există)                                            da □                         NU X 
Dacă există, descrierea acestor opŃiuni:  

 
III. CONDI łII SPECIFICE CONTRACTULUI  
III.1 Alte condiŃii particulare referitoare la contract (după caz) 
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) 
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieŃi) 

       da  □               NU X             
       da  □               NU X 
       da  □               NU X 

 
IV. PROCEDURA 
IV.1. Procedura selectată 
LicitaŃie deschisă                                        □   
LicitaŃie restrânsă                                        □ 
LicitaŃie restrânsă accelerată                       □ 
Dialog competitiv                                        □ 

Negociere cu anunŃ de participare                  □   
Negociere fără anunŃ de participare                □                                                 
Cerere de oferte                                              X 
Concurs de soluŃii                                           □ 
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IV.2.  Etapa finală de licitaŃie electronică                                              da   □        NU  X 
 
Dacă DA, informaŃii adiŃionale despre licitaŃia electronică 
 

IV.3.) Legislatia aplicata 
 
1.OrdonanŃa de urgenŃă nr.30 din 12/04/2006, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 
din 26/04/2006 privind funcŃia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziŃie publică; 
2.OrdonanŃa de urgenŃă nr.34 din 19/04/2006, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 
din 15/05/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
3.Hotarârea Guvernului nr.925 din 19/07/2006, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 
din 20/07/2006 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; 
4.Lege nr.337 din 17/07/2006, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 20/07/2006 
pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii; 
5.Hotararea Guvernului nr.1337 din 27/09/2006, Publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 817/04.10.2006, privind completarea Hotararii Guvernului nr.925/2006 pentru 
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea  contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii; 
6.Hotararea Guvernului nr.942 din 19/07/2006, Publicată în Monitorul Oficial al Romaniei , 
Partea I, nr. 661/01.08.2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului 
de atribuire a contractelor de achiziŃie publică.  
7.OrdonanŃa de urgenŃă nr.94 din 26/09/2007, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 
din 04/10/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta 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; 
8.OrdonanŃa de urgenŃă nr.129 din 12/11/2007, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 776 
din 15/11/2007 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind 
funcŃia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 
achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii. 
9.OrdonanŃa de urgenŃă nr.143 din 28/10/2008, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 
din 02/12/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta 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; 
10. OrdonanŃă de urgenŃă nr. 19/2009 din 07/03/2009, Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 
156 din 12/03/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaŃiei referitoare la achiziŃiile publice; 
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V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECłIE  

Participarea la procedură 
Participarea la procedura de atribuire este permisă 
tuturor operatorilor economici care pot dovedi, singuri 
sau in asociatie urmatoarele: 
1. au ca specialitate proiectarea de arhitectura;  
2. arhitectul/arhitectii intocmitori ai studiului sunt 
inscrisi in Ordinul Arhitectilor din Romania sau in alte 
organisme similare din Uniunea Europeana, dar care au 
drept de semnatura in Romania 
Se solicita: Formularul nr. 1 si Formularul nr. 2  

V.1. SituaŃia personală a ofertantului 
 
DeclaraŃie privind eligibilitatea  
 
Solicitat   X          Nesolicitat  □ 
 

CerinŃă obligatorie:   
Se solicită: 
Formularul nr. 3 
 

DeclaraŃie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181 din ordonanŃă  
 
Solicitat   X          Nesolicitat  □ 
 

CerinŃă obligatorie:   
Se solicită: 
Formularul nr. 4     

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

CerinŃă obligatorie: ofertantul sa fie legal inregistrat 
1. Copie dupa CUI (cod unic de inregistrare) 
2.Certificat constatator prin care se dovedeste 

11. OrdonanŃa de urgenŃă nr.72 din 17/06/2009, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 426 
din 23/06/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta 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; 
12. Ordinul nr. 863/2008 al Ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintei, Publicat in 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 11/07/2008 pentru aprobarea "InstrucŃiunilor de aplicare a 
unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al 
documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii"; 
13. Ordinul nr. 119/2009 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Publicat in Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 193 din 27/03/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, aprobate 
prin Ordinul ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 1.430/2005.  
14. Hotararea Guvernului nr.834/2009, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 
27/07/2009, privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru 
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie 
publică din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii 
15. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii cu modificările şi completările 
ulterioare. 
16. Ghidul solicitantului  pentru POR 2007-2013, Domeniul major de intervenŃie 3.1, 
„Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”. 
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Solicitat   X          Nesolicitat  □ 
 

apartenenta persoanei fizice sau a unui angajat/asociat al 
operatorului economic la Ordinul Arhitectilor din 
Romania, precum si calitatea de Arhitect cu Drept de 
Semnatura 
Documentele se vor prezenta in copie si trebuie sa fie 
valabile la data deschiderii ofertei 

Persoane juridice /fizice străine 
  
Solicitat   X          Nesolicitat  □ 
 

CerinŃă obligatorie:  
1.documente care dovedesc o formă de 
înregistrare/atestare ori apartenenŃa din punct de vedere 
profesional, in conformitate cu prevederile din tara in 
care ofertantul este stabilit 
2. Certificat constatator prin care se dovedeste calitatea 
de Arhitect cu Drept de Semnatura in Romania 
Documentele se vor prezenta in copie legalizata, 
insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba 
romana si trebuie sa fie valabile la data deschiderii 
ofertei 

DeclaraŃii privind calitatea de 
participant la procedură  
 
 
Solicitat   X          Nesolicitat  □ 
 

CerinŃă obligatorie:  
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant 
desemnat) trebuie să completeze DeclaraŃie privind 
calitatea de participant la procedură.  
Se solicita: Formular nr. 5 
 

V. 3. SituaŃia  economico-financiară      
InformaŃii privind  situaŃia  
economico-financiară 
  
Solicitat   X          Nesolicitat  □ 
 

CerinŃă minima de calificare:  
1. Ofertanti din Romania: Certificat constatator emis de 
catre Administaratia Financiara din care sa reiasa faptul 
ca operatorul economic nu are datorii la bugetul de stat 
(emis cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea 
ofertelor) 
2. Ofertanti din strainatate: copii insotite de traduceri 
legalizate in limba romana a documentelor relevante, 
emise de autoritati competente, din care sa reiasa ca 
ofertantul nu are datorii catre serviciile financiare ale 
statului respectiv 

V.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
InformaŃii privind capacitatea tehnică 
  
Solicitat   X          Nesolicitat  □ 
 

CerinŃă obligatorie: 
1. Se va prezenta lista principalelor prestari de servicii in 
domeniul sanatatii in ultimii 5 ani; minimum trei 
proiecte executate 
Se va completa Formularul nr.11 
2. Ofertantul va face dovada faptului ca este autor sau 
coautor la proiectarea si executarea in ultimii 5 ani a 
cel putin un Spital de Specialitate, ce asigura asistenta 
medicala intr-una din spacialitatile medicale principale, 
si are o capacitate de cel putin 150 paturi si toate 
serviciile specializate aferente. 
Pentru aceasta se vor prezenta documente care ilustreaza 
executarea obiectivului si lista cu capacitati a 
principalelor functiuni. 
3. Se va prezenta un Curriculum Vitae, al arhitectului 
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intocmitor al Studiului de Fezabilitate (cu semnatura in 
original) 
În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea 
tehnică şi profesională invocând şi susŃinerea acordată, în 
conformitate cu prevederile art. 190 alin. (1) din OUG 
nr.34/2006, de către o altă persoană, atunci acesta are 
obligaŃia de a dovedi susŃinerea de care beneficiază, prin 
prezentarea unui angajament ferm al persoanei 
respective, încheiat în formă autentică, prin care 
aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziŃia 
ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate.  
          Persoana care asigură susŃinerea tehnică şi 
profesională nu trebuie să se afle în situaŃia care 
determină excluderea din procedura de atribuire, 
conform prevederilor art. 180 din OUG nr.34/2006. 
4. Declaratie pe proprie raspundere, prin care ofertantul 
atesta ca detine toate mijloacele tehnice pentru a onora 
contractul de prestari de servicii. 

InformaŃii privind subcontractanŃii sau 
asociatii (daca este cazul) 
 
Solicitat   X          Nesolicitat  □ 
 

1.In cazul in care exista subcontractanti, se solicită 
completarea Formularului nr. 6   cu subcontractanŃii şi 
specializarea acestora. 
2. In cazul asociatilor, acestia vor prezenta acordul de 
asociere cu ofertantul si vor completa Formularul nr. 7  
si Formularul nr. 8  
3. subcontractantii sau asociatii, dupa caz, sunt obligati 
sa completeze si Formularul nr. 3, Formularul nr. 4, 
Formularul nr. 5  
 

InformaŃii privind asocierea(daca este 
cazul) 
Solicitat   X          Nesolicitat  □ 
 

a) Acord de asociere – Oferta trebuie să cuprindă un 
acord de asociere în care să se menŃioneze că toŃi 
asociaŃii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară 
pentru îndeplinirea contractului, că liderul asociaŃiei este 
împuternicit să se oblige şi să primească instrucŃiuni în 
numele tuturor asociaŃilor şi este răspunzător în nume 
propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea 
contractului.  
b) Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o 
asociaŃie la care participă mai mulŃi operatori economici, 
va semna o declaraŃie prin care se obligă ca în cazul în 
care oferta sa este declarată câştigătoare va legaliza 
asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi 
prezentat AutorităŃii Contractante, înainte de data 
semnării contractului. 

V.5. Dacă este aplicabil, modul de 
selectare/preselectare 
 
Solicitat □                        Nesolicitat X 
 
 

Nu se aplică. 
 

V.6. Standarde de asigurare a 
calităŃii 
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Solicitat □                        Nesolicitat X 

Nu este cazul 
 

V.7. Standarde de protecŃie a 
mediului 

 

 
Solicitat □                        Nesolicitat X 
 

Nu este cazul 
 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI 

 

  
VI.1. Limba de redactare a ofertei Oferta se va redacta în limba română.  

OfertanŃii străini care doresc să participe la licitaŃie, pot 
traduce documentaŃia de licitaŃie în altă limbă, fiind însă 
obligaŃi să prezinte la deschiderea licitaŃiei oferta în 
limba română cu traducere autorizată, precum şi toate 
certificatele emise de organele abilitate din Ńara 
respectivă, corespunzătoare documentelor emise de 
organele abilitate române. 
 

VI.2.  Perioada de valabilitate a ofertei Pâna la data de: semnarea contractului  
  

VI.3. GaranŃie de participare 
 
Solicitat □                        Nesolicitat X 
 

Nu este cazul 
 

VI.4. Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 
 
Solicitat   X          Nesolicitat  □ 
 

Ofertantul va elabora PROPUNERE TEHNICĂ. 
Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinŃele 
prevăzute în Tema de Proiectare 
Propunerea tehnica trebuie să reflecte asumarea de către 
ofertant a tuturor cerinŃelor/obligaŃiilor prevăzute în  
Caietul de sarcini. 
Propunerea tehnică  trebuie să contina:  
a) Graficul de prestare a serviciului 
Se solicita: Formularul nr. 10  
b) Studiu de restructurare, reconstructie privitor la 
realizarea obiectivului.(scheme functionale, scheme de 
etapizare). Se vor prezenta piese desenate  
c) Propunere de realizare a capacitatii maximale si 
optimizarea functionala a spitalului, conform 
reglementarilor PUG si a altor cerinte urbanistice. Piese 
scrise 
d) Etapizarea lucrarii si inscrierea in capacitatile temei 
de proiectare. Piese desenate si piese scrise 
e) Memoriu cuprinzand descrierea generala a solutiei 
preconizate a fi dezvoltata in Studiul de Fezabilitate 
 

VI.5. Modul de prezentare a propunerii 
financiare 
 
Solicitat   X          Nesolicitat  □ 
 

Propunerea financiară va furniza toate informatiile legate 
de onorariile cerute de catre ofertant. 
Propunerea financiara trebuie sa fie ferma si conforma 
cu Caietul de Sarcini. 
PROPUNEREA FINANCIAR Ă va fi exprimată în Lei 
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 şi Euro  la cursul leu/euro din ziua lansarii licitatiei, 
adica19.11.2009 
Se solicită completarea Formularului nr. 9 si Anexa 

VI.6. Modul de prezentare a ofertei 
 

a) adresa la care se depune oferta:  
Bucuresti, sector 2, B-dul Basarabiei Nr.21 
b) data limita pentru depunerea ofertei: 
30.11.2009 ora 12.00 
c) numarul de exemplare: original si 1 copie 
d) mod de prezentare: 
Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de 
copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile 
cu “ORIGINAL” si respectiv, “COPIE”. Plicurile se vor 
introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si 
netransparent. 
Plicurile interioare (documentele de calificare, 
propunerea tehnica si  propunerea financiara)  se vor 
introduce in plicuri distincte marcate cu denumirea si 
adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, 
fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este 
declarata intarziata. 
Aceste 3 plicuri (documentele de calificare, propunerea 
tehnica, propunerea financiara) se vor introduce in plicul 
marcat cu “ORIGINAL” si respectiv, “COPIE”. 
 
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa: 
Spitalul Clinic de Copii “Doctor Victor Gomoiu” 
Bucuresti, sector 2, B-dul Basarabia 
 nr. 21 
si cu inscriptia  
“A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA  
30.11.2009, ORA 13.00”. 
 
Daca plicul exterior  nu este marcat conform 
prevederilor de mai sus, Spitalul Clinic de Copii 
“Doctor Victor Gomoiu” 
nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea 
ofertei.        
Ofertantul are obligatia de a anexa un opis al 
documentelor prezentate in plicurile cu  propunerea 
tehnica, propunerea financiara si documentele de 
calificare.  

VI.7. Data limită de depunere a 
ofertelor 

30.11.2009 ora 12.00 
 

VI.8. Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

da □                         NU X 
 

VI.9. Deschiderea ofertelor  30.11.2009 ora 13,00 la sediul autoritatii contractante 
 

 
 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
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 VII.1 . PreŃul cel mai scăzut                                                     
 VII.2)  Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic     [X]         
 
Factor de evaluare 
         Punctaj total 
         1. Propunere financiara                                                                                               
         2. Durata proiectarii                                                                         
         3. Propunere Tehnica 

Pondere  
100% 
  30% 
  10% 
  60%   

  Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 
   Punctajul total acordat pentru fiecare ofertă se calculează pe baza formulei: 
 
P(total) = P(prop. financiara) x 30% + P(durata proiectare) x 10% + P(prop. tehnica) x 60% 
 
1. Propunere financiara 
a) pentru cel mai scăzut dintre preŃurile ofertelor se acordă 100 de puncte; 
b) pentru alt preŃ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel: 
             P(oferta n) = [preŃ minim/preŃ (n)] x 100 

 
2. Durata proiectarii   
a) pentru cea mai mica durata  se acorda 100 puncte; 
b) pentru alta durata decât cea prevăzuta la lit. a) se acordă punctaj astfel: 
             P(durata pr. n) = [durata pr.min. / durata pr.n] x 100 

 
3.Propunere Tehnica 
a) pentru propunerea tehnica considerata cea mai elaborata, documentata si adecvata dezvoltarii 
ulterioare a spitalului se acorda 100 puncte 
b) pentru propuneri tehnice care respcta partial sau nu respecta cerintele din cadrul temei de 
proiectare se vor acorda un numar de puncte stabilit de comisia de evaluare prin raportare la 
propunerea tehnica de la pct.1. 
 
Punctajul se acordă de către comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de către 
membrii acesteia. 
 

 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
VIII.1 Ajustarea  preŃului contractului  
                
          DA    □                     NU      X 

Nu se acceptă ajustarea preŃului 
contractului. 

VIII.2. GaranŃia de bună execuŃie a contractului          
 

DA    □                     NU      X 

Nu este cazul 
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CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 

 
Nr. 
Crt. 

Paşi de urmat  
Data previzionată 

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

Nu este cazul 

2 Îndeplinirea condiŃiilor de lansare a procedurii: 
a) identificarea procedurii în programul anual al achiziŃiilor 
publice; 
b) întocmirea documentaŃiei de atribuire; 
c)identificarea fondurilor necesare desfăşurării contractului; 
d) solicitarea de observator pe langa comisia de evaluare la 
Ministerul Finantelor Publice, daca este cazul 

 
DA 
 
DA 
DA 
 
DA 

3 Transmiterea spre publicare a anuntului de participare in SEAP 19.11.2009 
4 Punerea la dispoziŃie a documentaŃiei de atribuire In SEAP incepand 

cu: 19.11.2009 
5 Primirea de clarificări privind documentaŃia de atribuire şi 

răspunsul la acestea 
20.11.2009 
Ora 16.00 

6 Răspunsul la clarificările privind documentaŃia de atribuire 24.11.2009 

7 Numirea comisiei de evaluare DA 
8 Primirea ofertelor 30.11.2009 

Ora 12.00 
9 Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului-verbal de 

deschidere 
30.11.2009 
Ora 13.00 

10 Verificarea cerinŃelor minime de calificare  30.11.2009 
11 Stabilirea clarificărilor la documentele prezentate de ofertanŃi; 

Primirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, precum şi a 
documentelor solicitate 

30.11.2009 
 
30.11.2009 

12 Stabilirea operatorilor economici calificaŃi 30.11.2009 

13 Verificarea ofertelor 30.11.2009 

14 Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate, precum si 
primirea raspunsurilor la acestea 

30.11.2009 
 

15 Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum şi a celor 
admisibile 

30.11.2009 

16 Derularea etapei de licitaŃie electronică Nu este cazul 
17 Stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, anularea 

procedurii 
30.11.2009 

18 Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii 2.12.2009 
19 Semnarea contractului  7.12.2009 
20 Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire - 
21 Întocmirea dosarului de achiziŃie publică - 

 
Calendarul se poate modifica in functie de situatia ofertelor depuse si a modului de atribuire. 
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CAIET DE SARCINI  
 

 
 
I. Introducere 

Spitalul Clinic de Copii „Doctor Victor Gomoiu” solicita un Studiu de Fezabilitate pentru 
Extinderea si Echiparea sa, in vederea realizarii unui spital modern, cu o functionare adecvata 
cerintelor actuale, la standarde europene. 
 
II. Tema de proiectare 

In prezent, spitalul are o capacitate de 169 paturi (ATI inclus). 
Terenul spitalului este ocupat in prezent cu cateva cladiri care nu vor fi modificate pe perioada 

realizari Extinderi Spitalului . 
 
Extinderea Spitalului trebuie sa se incadreze cerintele actuale medicale. 
 Sunt necesare interventii in mai multe domenii, astfel: 

A. Crearea  a  8 Sali de operatie, cu toate anexele necesare; Crearea unui Bloc de operatie    
Cardiologie – 2 Sali de operatie cu toate anexele necesare. 

B. Crearea unui Serviciu de Imagistica : 1 RMN , 1 TOMOGRAF, 2 Sali Radio traditionale, cu 
toate anexele necesare. 

C.  
 
D. marirea numarului de paturi (ATI inclus), in functie de necesitati, considerand sporirea 

salilor de operatie. Calculul numarului de paturi se va face pentru a se optimiza circuitul si timpul 
de cazare ale pacientilor.Unitatile de cazare vor fi pentru : 

 
-Chirurgie, Ortopedie, ORL, Cardiologie, Sugari si Pre-scolari, Adolescenti, Neurologie 
 
E. se vor prevedea si dimensiona toate functiunile considerate necesare pentru dezvoltarea 

optima a spitalului. 
F. se vor prevedea locuri de parcare pentru cel putin 80 autoturisme si 4 vehicule de gabarit 

SMURD. 
G. se va asigura o zona de serviciu pentru aprovizionare si evacuarea deseurilor, accesibila 

vehiculelor specifice. 
H. se vor prevedea accesele si circuitele taxiurilor, ambulantelor pentru pacienti culcati si 

urgente. 
I. se vor descrie si ilustra fazele interventiilor in cladirile si pe terenul spitalului, luandu-se in 

considerare faptul ca spitalul clinic de copii “Doctor Victor Gomoiu” nu isi poate intrerupe partial 
sau total activitatea. 

J. toate elementele construite, restructurate sau modernizate se vor face cu respectarea 
normelor si normativelor in vigoare in Romania si cu inscrierea in cerintele urbanistice ale zonei in 
care este amplasat Spitalul clinic de copii “Doctor Victor Gomoiu”. 
 
III.Obiectul contractului 

Contractul presupune:        
Studiu de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea Spitalului de Copii „Doctor Victor Gomoiu” 
Aceasta presupune elaborarea documentatiei tehnice in faza Studiu de Fezabilitate, conform cu 

legislatia in vigoare. 
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IV.Elaborarea documentatiei tehnice 
ConŃinutul-cadru al Studiului de fezabilitate este următorul (conf. H.G. nr 28 din 

09/01/2008 si Ordin nr. 863 din 02/07/2008 Art. 6, 7, 8):  
A. Piese scrise  
1. Date generale  
- denumirea obiectivului de investiŃii;  
- amplasamentul (judeŃul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);  
- titularul investiŃiei;  
- beneficiarul investiŃiei;  
- elaboratorul proiectului.  
2. Informatii generale privind proiectul 
2.1. - situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului; 
2.2. - descrierea investitiei:  
- scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse: scenarii 
propuse (minim doua), scenariul recomandat de catre elaborator, avantajele scenariului recmandat; 
- descrierea constructiva, functionala si tehnologica 
2.3. - date tehnice ale investitiei 
- zona si amplasamentul; 
- statutul juridic al terenului care urmeaza a fi ocupat; 
- situatia ocuparilor defnitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/ 
extravilan; 
- studii de teren: studiu topografic; studiu geotehnic. 
- caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice 
domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea 
variantei optime pentru aprobare; 
- situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum: necesarul de utilitati pentru varianta propusa 
promovarii; solutii tehnice de asigurare cu utilitati; 
- concluziile evaluarii impactului asupra mediului;  
2.4. - durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei 
3. Costurile estimative ale investitiei 
- valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general 
- esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei 
4. Analiza cost-beneficiu 
- identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta; 
- analiza optiunilor: varianta zero,varianta maxima, varianta medie; se va preciza varianta aleasa 
- analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara : fluxul cumulat, 
valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu; 
- analiza de senzitivitate; 
- analiza de risc; 
5. Surse de finantare a invesitiei 
6. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei 
- numar locuri de munca create in faza de executie; 
- numar locuri de munca create in faza de operare; 
7. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei 
- valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A (mii lei) din care constructii-montaj (C+M). 
- esalonarea investitiei (INV/C+M) 
- durata de realizare (luni) 
- capacitati (in unitati fizice si valorice) 
- indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia (daca este cazul) 
8. Avize si acorduri de principiu 
- avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei 
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- certificatul de urbanism 
- avize de principiu privind asigurarea utilitatilor 
- acordul de mediu 
- alte avize si acorduri de principiu specifice 
B. Piese desenate 
- plan de amplasare in zona 
- plan de situatie 
- planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a 
tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului 
- planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale 
 

Pentru eleborarea Devizului General se va respecta Metodologia continuta in Anexele 4 si 5 ale 
H.G. nr 28 din 09/01/2008 si Instructiunile din Ordinul nr. 863 din 02/07/2008 Art. 10, 11, 12, 13. 
 
V. Predarea Documentatiei 

DocumentaŃia tehnico-economică (Studiu de Fezabilitate) va fi predată astfel: 
- în 3 (trei) exemplare, pe suport de hârtie, piese scrise si desenate; 
- în format electronic, pe CD, pentru partea scrisa 
Predarea se va face prin predare la Registratura Spitalul Clinic de Copii „Doctor Victor 

Gomoiu”si va fi însoŃită de un proces verbal de predare, care este confirmat de Beneficiar din punct 
de vedere cantitativ. 
 
VI. Servicii si date furnizate de autoritatea contractanta 

Beneficiarul va asigura consultantului toate facilităŃile necesare în conformitate cu prevederile 
legislative în vigoare precum şi/sau documentele considerate necesare pentru buna implementare a 
proiectului, după cum urmează: 

a) Tema de proiectare, inclusiv date tehnice pentru cladirea ce urmeaza a fi reabilitata si 
modernizata 

b) Avize si aprobari deja obtinute 
c) Alte documente. 

 
Înainte de elaborarea ofertei, la data de 23.11.2009, intre orele 11.00 si 13.00, ofertanŃii au 

posibilitatea  de a vizita amplasamentul, cu scopul de a evalua pe proprie răspundere, cheltuială şi 
risc, toŃi factorii necesari a fi luaŃi în calcul la pregătirea ofertei proprii.  
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FORMULARE 
 
 
1. Formular nr.1- Scrisoare de inaintare  
 
2. Formular nr.2 - Informatii generale 
 
3. Formular nr.3 - Declaratie privind eligibilitatea 
 
4. Formular nr.4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr. 34/2006 
 
5. Formular nr.5 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura  
 
6. Formular nr.6 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de 
subcontractanti si specializarea acestora 
 
7. Formular nr.7 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si 
specializarea acestora 
 
8. Formular nr.8 - Imputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta asociatia laprocedura de 
atribuire 
 
9. Formular nr.9 - Formularul de oferta 
 
10. Anexa la formularul de oferta 
 
11. Formular nr.10 - Grafic fizic si valoric de prestare a serviciului 
 
12. Formular nr.11 - Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in domeniul sanatatii în 
ultimii 5 ani  
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Formular nr. 1 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
                                                                                                      Înregistrat la sediul autoritatii contractante 
........................................                                                                                   nr. .......... / ..........  
(denumirea/numele) 
 
 
 
 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
 
 
 

                                             Catre ........................................................................  
                                                                   (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

Ca urmare a anuntului de participare nr.........din................... publicat in SEAP nr. ... din 
........................., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica 
.................................................................................................................................................................,  
                                       (denumirea contractului de achizitie publica) 
noi ................................................................................................................... va transmitem alaturat  
                                   (denumirea/numele ofertantului) 
 
urmatoarele:  
                                           

1. Documentul  privind garantia pentru participare, în cuantumul                  
                                       (tipul, seria/numarul, emitentul) 
si în forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire: NU ESTE CAZUL  
 
2. coletul sigilat si marcat în mod vizibil, continând, în original si într-un numar de 1copie: 
a) oferta; 
b) documentele care însotesc oferta. 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 
    
Data completarii .................  
 
 
 
 Cu stima, 

 
 

       
 

                                                                                                                    Operator economic, 
............................... 

                                                                                                                                     (semnatura autorizata) 
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                                                                                                                                           Formular nr. 2 

 
OPERATORUL ECONOMIC 
..........................………………… 
             (denumirea/numele) 
                                            
 

INFORMA łII GENERALE  
 
Denumirea/numele: 
Codul fiscal: 
Adresa sediului central: 
Telefon: 
Fax: 
Telex: 
E-mail: 
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................................................................………… 
                                                                                             (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 

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

7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ..........................................................…………… 
                                                                           (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

 
8.Principala piaŃă a afacerilor: NU ESTE CAZUL  
 
9.Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: NU ESTE CAZUL  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                              Cifra de afaceri anuală                                  Cifra de afaceri anuală 
             Anul                                               la 31 decembrie                                           la 31 decembrie 
                   (mii lei)        (echivalent euro) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Media anuală: 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
             Operator economic, 

                  ………................................. 
                  (semnătura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Spitalul Clinic de Copii „Doctor Victor GOMOIU” 
Bucuresti, sector 2, B-dul Basarabia, nr. 21 

 

Extinderea Spitalului Clinic de Copii „Doctor Victor Gomoiu” 
- 20 - 

 

 
Formular nr. 3 

 
 

         Operator economic 
................................... 
        (denumirea/numele) 
 
                               
 
 
 
 
 
 

DECLARA łIE PRIVIND ELIGIBILITATEA  
 

 
 
 
 
              Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancŃiunea excluderii din procedură şi sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că nu mă aflu în situaŃia prevăzută la art. 180 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin
hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei
organizaŃii criminale, pentru corupŃie, fraudă şi/sau spălare de bani.
                Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraŃii lor, orice documente doveditoare de care dispun.
 
 
 
 
Data completării ......................                           
 
 
 
                                                                                                                    Operator economic,
                                                                                                                           ................................ 
                                                                                                                      (semnătură autorizată)
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Formular nr. 4 

 
 
        Operator economic 
.................................. 
        (denumirea/numele)                              
 
                                                                   DECLARAłIE 
                                 privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 din 
                                            OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 
 
 
             Subsemnatul(a) ......................................................................................................... 
                                                      (denumirea,numele operatorului economic),  

în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menŃionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de achiziŃie publică având ca obiect ..........................................................................................  
                                                                                        (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), 

 la data de ............................... (zi/lună/an), organizată de ......................................................  
                                                                                                   (denumirea autorităŃii contractante), 

declar pe propria răspundere că: 
   a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul 
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaŃie similară cu cele 
anterioare, reglementată prin lege; 
   b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaŃiile 
prevăzute la lit. a); 
   c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România sau în Ńara în care sunt stabilit până la data 
solicitată ................................; 
   c1) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit obligatiile contractuale sau nu mi-am indeplinit in mod defectuos 
obligatiile contractuale.  
   d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 
unei greşeli în materie profesională. 
            Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
             ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 

                                                                                              Operator economic,
                                                                                           .........................................

                                                                                             (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 5 

 
 

       Operator economic 
............................... 
      (denumirea/numele) 
 
 

DECLARA łIE 
 PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Ă 

 
 
 
   1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................................... 
                                                                                      (denumirea operatorului economic),  
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziŃie publică .................. (se menŃionează procedura), având ca obiect 
.................................................................................................................................................................... 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), 
 la data de ....... (zi/lună/an),organizată de .......................................... (denumirea autorităŃii contractante), 
particip şi depun ofertă: 
   [ ] în nume propriu; 
   [ ] ca asociat în cadrul asociaŃiei .......................................................; 
   [ ] ca subcontractant al ..................................................................; 
   (Se bifează opŃiunea corespunzătoare) 
   2. Subsemnatul declar că: 
   [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reŃele de operatori economici; 
   [ ] sunt membru în grupul sau reŃeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
   (Se bifează opŃiunea corespunzătoare) 
   3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în 
prezenta declaraŃie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie 
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaŃi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziŃie 
publică. 
   4. De asemenea, declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor 
şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraŃie. 
   5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ...................... 
(denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 
 
 

                                                      Operator economic,
                                           .................................

                                                   (semnătură autorizată)
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Formular nr. 6 
(vezi nota) 

Operator economic                                                                                              
    ………………………… 
    (denumirea/numele) 
 

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

DE SUBCONTRACTANłI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 

     Subsemnatul …………….………(numele complet), reprezentant legal al …………................ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
     Subsemnatul declar ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi 
documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraŃie. 
     Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ................... (denumirea autoritatii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 

Ofertant / Lider de asociaŃie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

Nr. 
crt. 

Denumire 
subcontractant 

Sediul 
subcontractantului 

Obiectul principal 
de activitate al 

subcontractantului 
(inclusiv cod 

CAEN) 

CUI 
Partea/părŃile din contract ce urmează a 
fi executate de către fiecare 
subcontractant  

Descrierea serviciilor subcontractate 

Valoare subcontractată (lei, fără TVA) 

1     

Procent din valoarea totală a 
contractului 

….      
 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 

Ofertant / Lider de asociaŃie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 
Reprezentant 

Ofertant / Lider de 
asociaŃie 

Reprezentant 
subcontractant 1 

Reprezentant 
subcontractant 2 

…
…
…
…
…
… 

Numele/denumirea subcontractantului     
Numele persoanei autorizate     
Semnătura autorizată     

 
Notă: Dacă nu sunt subcontractanti, se va completa tabelul cu N/A – nu este cazul. 
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Formular nr. 7 

(vezi nota) 
Ofertant 

    ………………………… 
    (denumirea/numele liderului asociaŃiei) 
 

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

DE  ASOCIAłI  ŞI  SPECIALIZAREA  ACESTORA 
 

     Subsemnatul ………………….…(numele complet), reprezentant legal al …............................ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexate sunt reale. 
     Subsemnatul declar ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi 
documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraŃie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ................... (denumirea autoritatii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
     Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
asociat 

Sediul asociatului 

Obiectul principal 
de activitate al 

asociatului 
(inclusiv cod 

CAEN) 

CUI 
Partea/părŃile din contract ce urmează a 

fi executate de către fiecare asociat 

Descrierea serviciilor prestate de 
asociat: 
Valoarea serviciilor prestate de asociat 
(lei, fără TVA): …. 
Procent din valoarea totală a 
contractului:…… 

1     

Codurile CPV aferente activităŃi-lor 
serviciilor prestate de asociat: …. 

….      

Se va completa o linie pentru fiecare asociat. 
Datele din tabelul de mai sus trebuie să se regăsească şi în Contractele de asociere. 
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 

Ofertant / Lider de asociaŃie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 

Nume 
Reprezentant ofertant 

(lider de asociaŃie) 
Reprezentant 

asociat 1 
Reprezentant 

asociat 2 

……
……
…… 

Denumirea asociatului     
Numele  persoanei 
autorizate 

    

Semnătura autorizată     

        Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Notă: Dacă nu sunt asociaŃi, se va completa tabelul cu N/A – nu este cazul. 
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Formularul nr. 8 
(vezi nota) 

 

 

 

ÎMPUTERNICIREA 
 LIDERULUI ASOCIA łIEI DE A REPREZENTA ASOCIA łIA  

LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE 
 
 
  SubsemnaŃii, care depunem ofertă comună în cadrul asociaŃiei formată din: ……….(se trec 
toŃi asociaŃii), împuternicim liderul asociaŃiei, ………….. (se trece denumirea operatorului economic care 
este liderul asociaŃiei) să reprezinte asociaŃia la prezenta procedură de atribuire.   
 
Semnăturile  asociaŃilor:  
 
     

 Reprezentant  
ofertant 

(lider de asociaŃie) 

Reprezentant 
asociat 1 

Reprezentant 
asociat 2 

………
……… 

Numele/denumirea 
asociatului 

    

Numele persoanei 
autorizate 

    

Semnătura autorizată     
 

Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
 
Notă: Dacă nu sunt asociaŃi, se va completa tabelul cu N/A – nu este cazul. 
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                     Formular nr. 9 

Operator economic  
..................  
(denumirea/numele)  

 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către ........................................................ 
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 

 
 

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

(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în 
documentaŃia mai sus menŃionată, să prestăm/.................... (denumirea serviciului), pentru suma de 
..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepŃia serviciilor, la care 
se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ...................... (suma în litere şi în cifre).  

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

3. Ne angajăm să menŃinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere şi 
cifre), respectiv până la data de .................. (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate 
fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

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

5. Precizăm că:  
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar "alternativă";  
|_| 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 .../.../...  
 
 
......................, (semnătură), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)  
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Anexa la formularul de oferta 
 
 
 
 

 
CENTRALIZATOR DE PRETURI 

 
 
 
Nr. 
Crt. 

Activitatea  Pret,  
fara TVA 
LEI 

TVA 
LEI 

1 Studiu de Fezabilitate   
 TOTAL   

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
Ofertant, 

                                                                               ... ...................... 
                                                                      (semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 10 
 
 
 

GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE PRESTARE A SERVICIULUI  
 
Nr. 
Crt. 

Activitatea  Pret,  
inclusiv 
TVA 
LEI 

Durata proiectarii (zile) 

1 Studiu de fezabilitate   
 TOTAL   

 
 

  Ofertant, 
                                                                               ... ...................... 
                                                                      (semnatura autorizata) 
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Operator economic                                                                                                                                                                                                                      Formular nr.11 
.................................  
(denumirea/numele)  
DECLARA łIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PREST ĂRI DE SERVICII IN DOMENIUL SANATATII ÎN ULTIMII 5 A NI  
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.  
 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.  
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
................... (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  

Operator economic,
......................

(semnătură autorizată)
┌────┬────────────┬─────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┐
│    │            │     │  Denumirea/  │               │            │ Procent  │          │               │
│    │            │     │    numele    │               │   Pre Ńul   │îndeplinit │          │  Perioada de  │
│Nr. │  Obiectul  │Codul │beneficiarului │   Calitatea   │   total    │    de    │Cantitatea │  derulare a   │
│crt. │contractului │ CPV │ /clientului  │prestatorului*) │     al     │prestator │  (U.M.)  │contractului**) │
│    │            │     │    Adresa    │               │contractului │   (%)    │          │               │
│    │            │     │              │               │            │          │          │               │
├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│    │     1      │  2  │      3       │       4       │     5      │    6     │    7     │       8       │
├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│ 1. │            │     │              │               │            │          │          │               │
├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│ 2. │            │     │              │               │            │          │          │               │
├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│... │            │     │              │               │            │          │          │               │
├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│    │            │     │              │               │            │          │          │               │
└────┴────────────┴─────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴───────────────┘

                                                       Operator economic,
......................

(semnătură autorizată))
  
 
*)  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 contractului.  
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Contract  de servicii 
nr.______________data_______________ 

 
 
Preambul 
 

In 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, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de servicii, intre  
 
Spitalul Clinic de Copii „Doctor Victor Gomoiu” 
, persoană juridică identificată prin codul de înregistrare fiscală nr................., cont Trezoreria Sector.... 
nr........................., cu sediul în Bucuresti, sector 2, B-dul Basarabia, nr. 21, telefon:+4021.321.21.61, fax: 
+4021.321.21.61, reprezentată de ......................., în calitate de achizitor, pe de o parte,  
 
si  
……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  
...............................................  adresa sediu ………………… .............................................................. 
telefon/fax .......................................... numar de inmatriculare  .....................................  cod fiscal  
...................................  cont (trezorerie, banca) ......................................................................................... 
reprezentat prin ................................................................................................   (denumirea conducatorului) 
functia............................................... in calitate de prestator, pe de alta parte. 
 
2. Definitii  
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
f. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea 
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, 
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligatiilor uneia din parti; 
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract) 
 
3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
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forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in 
mod diferit. 
 
Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze: 
Servicii de proiectare: Studiu de Fezabilitate pentru proiectul "Extinderea-Modernizarea si 
Echiparea Spitalul Clinic de Copii “Doctor Victor Gomoiu”  
in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 
5. Pretul contractului 
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform 
graficului de plati, este de ...................... lei,la care se adauga ……… TVA. 
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este ................................  
6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de.............................. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului incepe , la data de  ...................................... 
(se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul)  
 
8. Documentele contractului 
8.1. - Documentele contractului sunt: 

- propunerea tehnica si financiara a ofertantului 
- graficul de plati si de îndeplinire a contractulu 
- caietul de sarcini 

 
9.  Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in 
propunerea tehnica, anexa la contract.  
9.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in 
propunerea tehnica. 
9.3. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in justitie, 
ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.) 

 
10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 12, serviciile prestate in termenul convenit. 
10.2. - Plata facturilor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate se efectueaza de către achizitor în 
perioada 24-31 a fiecărei luni.  
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei 
de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil. 
 
11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma 
echivalenta cu 0,15% din pretul contractului  pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă 
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a obligaŃiilor.  
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,15% din plata 
neefectuata  pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor.  
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil 
si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de 
daune-interese. 
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa 
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor.  In acest caz, furnizorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data 
denuntarii unilaterale a contractului. 
 
Clauze specifice 
 
12. Alte resposabilitati ale prestatorului 
12.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, 
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si 
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate 
deduce in mod rezonabil din contract.   
12.2. -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor conform Caietului de sarcini. 

Prestatorul răspunde în cazul neducerii la îndeplinire a obligaŃiilor mentionate mai sus, precum şi 
în cazul neasigurării din culpa sa a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în proiecte, caiete de 
sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contracte. 

Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, 
cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  
 
13. Alte responsabilitati ale achizitorului 
13.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 
 
14. Receptie si verificari  
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.  
14.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligatia de a notifica, in scris,  prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest 
scop. 
 
15. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
15.1 - (1)  Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului de incepere a contractului.  
 (2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 
exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 
15.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi 
terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, 
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
(2) In cazul in care:  

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza  prestatorului, sau 
ii)  alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea 
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contractului de catre prestator, 
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a 
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.  
15.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are 
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act  aditional. 
15.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.  
 
16. Ajustarea pretului contractului 
16.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 
propunerea financiara, anexa la contract. 
16.2.-Pretul contractului nu se ajusteaza. 
 
17. Amendamente  
17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
 
18. SubcontractanŃi 
18.1. - Prestatorul are obligaŃia, în cazul în care subcontractează părŃi din contract, de a încheia contracte 
cu subcontractanŃii desemnaŃi, în aceleaşi condiŃii în care el a semnat contractul cu achizitorul.  
18.2. - (1) Prestatorul are obligaŃia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanŃii desemnaŃi.  
(2) Lista subcontractanŃilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract.  
18.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faŃă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.  
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faŃă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea 
sa din contract.  
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanŃilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc 
partea lor din contract.  
18.4. - Prestatorul poate schimba oricare sub contractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preŃul contractului şi va fi notificată achizitorului. 
  
19. Cesiunea  
19.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara 
sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
19.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 
  
20. Forta majora 
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
20.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
20.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
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21. Solutionarea litigiilor 
21.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului. 
21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.  
 
22. Limba care guverneaza contractul 
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
23. Comunicari 
23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
23.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
 
24. Legea aplicabila contractului 
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie azi ..............  prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte.    ( se precizeaza data semnarii de catre parti) 
 
 
 
 
 
          Achizitor        Prestator 
    .............................               .............................. 
(semnatura autorizata)                              (semnatura autorizata) 
              LS                        LS 
 


