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CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
– CERERE DE OFERT  –

Nr.
Crt.

Pa i de urmat Data previzionat

1 Dac  este cazul, transmiterea spre publicare a anun ului de
inten ie

Nu este cazul

2 Îndeplinirea condi iilor de lansare a procedurii:
 a) identificarea procedurii în programul anual al achizi iilor
publice;

 b) întocmirea documenta iei de atribuire;
 c)identificarea fondurilor necesare desf ur rii contractului;
d) solicitarea de observator pe lâng  comisia de evaluare la
Ministerul Finan elor Publice, dac  este cazul

10. 2009
10. 2009

-

3 Transmiterea invita iei de participare 20.11.2009
4 Punerea la dispozi ie a documenta iei de atribuire 20.11.2009
5 Primirea de clarific ri privind documenta ia de atribuire i

spunsul la acestea (pân  la)
26.11.2009, ora 12
27.11.2009, ora 12

6 Numirea comisiei de evaluare 11.2009
7 Primirea ofertelor 02.12.2009 ora 10
8 Deschiderea ofertelor i întocmirea procesului verbal de

deschidere
03.12.2009 ora 11

9 Verificarea cerin elor minime de calificare 03.12.2009
10 - stabilirea clarific rilor la documentele prezentate de ofertan i;-

solicitarea complet rii documentelor lips ;
- primirea r spunsurilor la solicit rile de clarific ri, precum i a
documentelor solicitate a fi completate.

03.12.2009

04.12.2009

11 Stabilirea operatorilor economici califica i 07.12.2009
12 Verificarea ofertelor 07.12.2009
13 Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum i a

celor admisibile
07.12.2009

14 Dac  este cazul, derularea etapei suplimentare de licita ie
electronic

- Nu se aplica

15 Stabilirea ofertei/ofertelor câ tig toare sau, dup  caz, anularea
procedurii

07.12.2009

16 Notificarea privind rezultatul aplic rii procedurii 07.12.2009
17 Semnarea contractului 14.12.2009
18 Transmiterea spre publicare a anun ului de atribuire 21.12.2009
19 Întocmirea dosarului de achizi ie public 23.12.2009
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SEC IUNEA I

FISA DE DATE A ACHIZI IEI

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTA

Denumire:  MUNICIPIUL  ODORHEIU SECUIESC
Adresa: PIATA PRIM RIEI  NR.5

Localitate: Odorheiu Secuiesc Cod po tal:
535600

Tara:
ROMANIA

Persoana de contact: Csoma Zsigmond
In aten ia Puskas Katalin

Telefon: 0266-218382, 0266-218383, 0266-218384;

E-mail: katalin.puskas@odorhei.ro Fax: 0266-218032

Adresa/ele de internet: www.varoshaza.ro
Adresa Autorit ii contractante: Pia a  Prim riei  nr.5 – Odorheiu Secuiesc

I.b.  Principala activitate sau activit i ale Autorit ii contractante

ministere ori alte autorit i publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
local

 agen ii na ionale
 autorit i locale

 alte institu ii guvernate de legea public
 institu ie european /organiza ie interna ionala
 altele (specifica i)

 servicii publice centrale
 ap rare
 ordine public /siguran a na ional
 mediu
 economico-financiare
 s tate
 construc ii i amenajarea teritoriului
 protec ie social
 cultura, religie si activ. recreative
 educa ie
altele : administra ie local

Autoritatea contractant  achizi ioneaz   în  numele altei autorit i contractante:
   DA          NU

Alte informa ii  i/sau clarific ri pot fi ob inute:
 la adresa mai sus men ionat

 altele:
Data limit  de primire a solicit rilor de clarific ri:
                                        Data: 26.11.2009
                                        Ora limit  : 12.00
                                        Adresa : Pia a  Prim riei, nr.5, Odorheiu Secuiesc
Data limit  de transmitere a r spunsului la clarific ri : in maxim 3 zile de la primirea oric rei
solicit ri 27.11.2009, ora 12
I.c. C i de atac

mailto:katalin.puskas@odorhei.ro
http://www.varoshaza.ro
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    Eventualele contesta ii se pot depune:
    - fie la Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor;
    - fie la autoritatea contractant i apoi la instan a competent .
Institu ia responsabil   pentru solu ionare contesta iei
Formularea contesta iilor se va face conform Formularului 16 din Sec iunea III

Denumire: Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor
Adres : Str. Stravropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: Bucure ti Cod po tal: 030084 ara: România
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021-3104641
Adres  internet: www.cnsc.ro Fax: 021-3104642

Denumire: Tribunalul Harghita (pentru contesta ia introdus  direct în instan ) / Curtea de Apel Târgu Mure  (pentru
contesta ia împotriva deciziei CNSC)
Adres : Str. Gheorghe Doja nr. 6 / Str. Justi iei, nr. 1,
Localitate: Miercurea-Ciuc / Târgu Mure Cod po tal: 530132 / 540069 ara: România
E-mail: nbleoju@just.ro / catgmures@just.ro Telefon: 0266-371616 / 0265-263694; 265908;

269363; 263813
Adres  internet:
http://portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=96 /
http://portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=43

Fax: 0266-310145 / 0265-269199

I.d. Sursa de finan are :

Se specific  sursele de finan are ale
contractului ce urmeaz  a fi atribuit:

Sursa de finan are: Buget local

Dup  caz, proiect/program finan at din fonduri
comunitare
DA                 NU

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract:

ELABORARE SF+PT+CS+DE – locuin e sociale – etapa III
- Zona Cserehat –

În prima faz  se va contracta numai SF. Celelealte faze se vor realiza în urma comenzii
beneficiarului, dup  aprobarea în Consiliul Local al SF-ului. Prim ria Municipiului î i rezerv

dreptul de a încheia contractul pentru fazele de proiectare dup  SF

II. 1.2) Loca ia : Municipiul Odorheiu Secuiesc

(a) Lucr ri                              (b) Produse                   (c) Servicii

Execu ie
Proiectare i execu ie         
Realizare prin orice mijloace
corespunz toare cerin elor
specificate de  autoritate

Cump rare             
Leasing
Închiriere               
Cump rare în rate 

Categoria serviciului
2A
2B 

mailto:office@cnsc.ro
http://www.cnsc.ro
mailto:nbleoju@just.ro
mailto:catgmures@just.ro
http://portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=96
http://portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=43
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contractant                         
Principala loca ie a lucr rii

________________________
_________________________

Cod  CPV

Principalul loc de
livrare
___________________
___________________

Cod  CPV

Principalul loc de prestare:

La sediul Beneficiarului/ Ofertantului
Municipiul  Odorheiu Secuiesc
Cod   CPV
71221000-3 –Servicii de arhitectura pentru
construc ii
7131000-4 - Servicii de consultan  în
domeniul ingineriei i al construc iilor

II. 1. 3) Procedura se finalizeaz  prin :
                                                              Contract de achizi ie public :
                                                               Încheierea unui acord cadru   
II. 1.4. Durata contractului de achizi ie public :
Ani  luni: 1,5 luni   ptr.SF       zile  (de la atribuirea contractului)
Pentru completarea Formularului 15 din Sec iunea III ”Formulare” se va avea în vedere aceast
durat .
II.1.5.Informa ii privind acordul cadru (dac  este cazul)- nu este cazul
Acordul cadru cu mai mul i operatori     
Nr.  sau, dac  este cazul nr. 
maxim al participan ilor al acordului
cadru vizat

Acordul cadru cu un singur operator        

Durata acordului cadru:
 Durata în ani     sau luni          
Posibilitatea de a relua competi ia cu semnatarii acordului cadru
   DA                 NU 
II.1.6) Divizare pe loturi
             DA      NU
Dac  DA:
Un singur lot             Unul sau mai multe                     Toate loturile       

II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate                 DA                               NU 
Oferta alternativ  este aceea ofert  care se poate abate într-o anumit  m sur  de la cerin ele caietului
de sarcini, cu condi ia respect rii cerin elor minime solicitate i care ofer  condi ii mai avantajoase
pentru autoritatea contractant . (Oferta alternativ  se manifest  numai în oferta tehnic  -
compartiment ri diferite, suprafe e utile diferite, ect.)

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total  prest ri servicii  - Conform caietului de sarcini

III. Condi ii specifice contractului

III.1 Alte condi ii particulare referitoare la
contract (dup  caz)
III.1.1. Contract rezervat
(daca DA scurta descriere )
III.1.2. Altele
(daca DA, descrie i)

       DA                                      NU

        DA                                     NU
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IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectata
Licita ie deschisa                                       
Licita ie restrânsa

Licita ie restrânsa   accelerata

Dialog competitiv                                      

Negociere cu anun  de participare            
Negociere f  anun  de participare         
Cerere de oferta

IV.2)  Etapa finala de licita ie electronica       DA          NU

IV.3. Legisla ia aplicat :
    1. Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie publica,
a contractelor de concesiune de lucr ri publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicat  în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006

    2. Legea 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonan ei de Urgen  a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizi ie publica, a contractelor de concesiune de lucr ri publice si a
contractelor de concesiune de servicii, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din
20 iulie 2006

    3. Hot rârea Guvernului nr. 925/19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public  din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie publica, a contractelor de concesiune de lucr ri
publice si a contractelor de concesiune de servicii
    4. Ordonan a de urgenta nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea Ordonan ei de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie publica, a contractelor de concesiune
de lucr ri publice si a contractelor de concesiune de servicii
    5. Ordinul nr.155/2006 privind aplicarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizi ie publica.
    6.  Legea nr. 346/2004 privind stimularea Întreprinderilor mici si mijlocii;
    7. Hot rârea Guvernului nr.782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si func ionare
al Consiliului Na ional de Solu ionare a Contesta iilor;
    8. Hot rârea Guvernului nr. 895/2005 privind organizarea i func ionarea Autorit ii Na ionale
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice, publicat  în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 751 din 18 august 2005;
    9. Ordonan a de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind func ia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizi ie publica;

10. Hotarârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonan ei de
urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind func ia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achizi ie publica;
  11. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific rile ulterioare
  12. Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, cu modific rile si complet rile ulterioare
  13. Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice, cu modific rile si complet rile ulterioare
  14. Ordonan a de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finan ele publice locale, aprobata cu
modific ri prin Legea nr. 108/2004, cu modific rile si complet rile ulterioare
  15.Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonan area si plata cheltuielilor institu iilor publice, precum si
organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

Daca DA, informa ii adi ionale despre licita ia electronica
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  16.Hotarârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea ac iunilor si categoriilor de cheltuieli,
criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de pl i în avans din fonduri publice, republicata,
cu modific rile si complet rile ulterioare
  17. Hot rârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general si a
Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investi ii si lucr ri de interven ii,
cu modific rile si complet rile ulterioare.

V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELEC IE

V.1) Situa ia personala a candidatului /
ofertantului

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de
calificare la art.176 din OUG34/2006, ofertantul are
dreptul de a prezenta ini ial doar o declara ie pe
propria r spundere semnat  de reprezentantul s u
legal prin care confirm  c  îndepline te cerin ele de
calificare astfel cum au fost solicitate în documenta ie
de atribuire. Declara ia va fi înso it  de o anex  în
care ofertantul trebuie s  men ioneze succint, dar
precis modul concret de îndeplinire a respectivelor
cerin e –inclusiv, diverse valori cantit i sau altele
asemenea.

Declara ie privind eligibilitatea
           Solicitat         Nesolicitat  

Autoritatea Contractant  stabile te ca cerin  minim
prezentarea declara iei pe proprie r spundere, valabil
pe perioada de valabilitate a ofertelor Conform
Formularului 8 din Sec iunea III ”Formulare”.
În cazul asocierii mai multor candida i/ofertan i
cerin ele privind eligibilitatea, înregistrarea i, dac
sunt solicitate, lichiditatea general i solvabilitatea
patrimonial  trebuie s  fie îndeplinite de fiecare
asociat, iar celelalte cerin e privind capacitatea
tehnic i  capacitatea economico-financiar  trebuie

 fie îndeplinite prin cumul de grupul de asocia i.
Declara ie privind neîncadrarea în prevederile
art. 181
           Solicitat   x        Nesolicitat  

Cerin  obligatorie:
1. DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN
SITUATIILE PREVAZUTE la art. 181 DIN
ORDONANTA GUVERNULUI NR. 34/2006,
APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI
prin legea 337/2006 si OUG 94/2007 - Formularul 8
B – din Sec iunea III ”Formulare”.
Se vor ata a :

Certificat constatator privind îndeplinirea
obliga iilor de plat  a impozitelor i  taxelor

tre bugetul de stat consolidat;
Certificat constatator privind îndeplinirea
obliga iilor de plat  a impozitelor i  taxelor

tre bugetul local;
Nota: certificatele solicitate se vor prezenta in
original sau copie legalizata, si trebuie sa fie in
termen de valabilitate la data depunerii ofertei i în
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conf. cu prevederile legale in vigoare in România sau
in tara de origine, pentru data de 30 septembrie 2009,
valabile la data deschiderii ofertei.

V.2) Capacitatea de exercitare a activit ii
profesionale (înregistrare)

Cerin  minim  obligatorie :

Persoane juridice/fizice române
Solicitat      Nesolicitat   

1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comer ului de pe Lâng  Tribunalul teritorial, prin
care sa se fac  dovada ca are in obiectul de activitate
lucr ri care fac obiectul prezentei proceduri,eliberat
cu maxim 30 zile înainte de termenul  de depunere al
ofertelor.
2.Copie dup  Certificatul de înregistrare unic emis de
Camera de comer  si industrie na ionala sau
teritoriala;
3.Documente  edificatoare care sa dovedeasc  ca sunt
întreprinderi mici si mijlocii, emise de autorit ile
competente din tara, dup  caz ( numai societ ile care
doresc sa beneficieze de facilit ile prev zute de
Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiin rii i
dezvolt rii întreprinderilor mici si mijlocii ).

Persoane juridice /fizice str ine
Solicitat       Nesolicitat   

Autoritatea Contractant  stabile te ca cerin  minim
obligativitatea prezent rii a oric ror documente care
dovedesc o form  de înregistrare ca persoana
juridic  / atestare ori apartenen  din punct de
vedere profesional, în conformitate cu prevederile
legale din ara în care candidatul/ofertantul este
rezident. Documentele prezentate trebuie s  fie
înregistrate / atestate la autorit ile competente din
ara respectiv .

V. 3. Situa ia  economico-financiar
Declara ie bancar

Solicitat                          Nesolicitat
Bilan  contabil

Solicitat                         Nesolicitat
Informa ii privind cifra de afaceri

Solicitat                           Nesolicitat 
Autoritatea Contractant  stabile te ca cerin  minim
obligativitatea prezent rii informa iilor cu privire la
declararea  cifrei  de  afaceri  pe  ultimii  3  ani  ,
completare Formularul 5 INFORMATII GENERALE

V.4. Capacitatea tehnic i/sau profesional Dac  DA
V.4.1.Lista principalelor contracte de  prest ri

Solicitat                           Nesolicitat
V.4.2.Lista de experien  similar

Solicitat                          Nesolicitat 
Se solicita o lista cu contractele de prest ri servicii  cu
activit i similare în ultimii 5 ani. (Calculat de la
01.01.2004 pân  în prezent) Autoritatea Contractant
stabile te ca cerin  minim  îndeplinirea i finalizarea,
a cel pu in un contract de prest ri  servicii cu activit i
similare în ultimii 5 ani .
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Ofertantul va prezenta o copie dup  contractul adus
ca referin i o recomandare de la beneficiar.
Constituie un avantaj experien a similar  în proiecte
executate în România. Ofertantul va completa
Formularul 9

V.4.3.Declara ie privind echipamentele
tehnice, utilaje, instala ii

Solicitat                       Nesolicitat 

Autoritatea Contractant  stabile te ca cerin  minim
completarea Formularului 11 din Sec iunea III
”Formulare”

V.4.4.Informa ii privind personalul tehnic de
specialitate si de asigurarea calit ii

Solicitat                          Nesolicitat 

Autoritatea Contractant  stabile te ca cerin  minim
completarea unui tabel –
(PERSONAL OBLIGATORIU) din Sec iunea II –
Caiet de sarcini i prezentarea de CV-uri, calific ri ale
personalului, declara ie referitoare la efectivele medii
anuale ale personalului
Este obligatorie completarea Formularului 7a
(model CV) din Sec iunea III ”Formulare”
Ofertantul are obliga ia s  prezinte Personalul
Obligatoriu care o s  fie implicat în efectuarea
serviciilor, conform Formularului 7b  (model
Personal Obligatoriu ) din Sec iunea III
”Formulare”

V.4.5.Informa ii privind subcontractan i

Solicitat                           Nesolicitat 

Se solicita completarea unui tabel cu subcontractan ii
i specializarea acestora, precum i copia acordului de

subcontractare conform Formularului 14 din
Sec iunea III ”Formulare”; Subcontractan ii vor
prezenta i Formularul 5 - „Informa ii generale”
In cazul in care exista subcontractan i, ace tia se vor
identifica si daca valoarea contribu iei la proiect
dep te 10%, atunci trebuiesc prezentate
documentele de eligibilitate i calificare i pentru
ace tia.  Operatorul economic este exclus dac  în
cadrul aceleia i proceduri, depune:
-dou  sau mai multe oferte individuale
-dou  sau mai multe oferte comune
-o ofert  individual i o ofert  comun
-ofert  individual i este nominalizat ca
subcontractant în cadrul unei alte oferte, caz  în care
va fi exclus  ofert  individual
-ofert  comun i este nominalizat ca subcontractant
în  cadrul  unei  oferte,  caz  în  care  va  fi  exclus  oferta
comun

V.4.6.Informa ii privind asocia ii
 Solicitat                        Nesolicitat 

În cazul in care oferta este depus  de o asocia ie
(consor iu) fiecare dintre membrii acesteia va trebui
sa îndeplineasc  condi iile privind Situa ia
personala a ofertantului si Capacitatea de
exercitare a activit ii profesionale (înregistrare),
in  conformitate  cu  Contractul  de  asociere,  din  care
trebuie sa reias  clar partea din contract pe care o vor
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îndeplini asocia ii de toate detaliile necesare pentru a
putea evalua ofertele.

CERINTA OBLIGATORIE
Se completeaz  Formularul 13 - ACORD DE
ASOCIERE1- PARTENERIAT in vederea
particip rii la procedura de atribuire a contractului de
achizi ie publica

 Standarde de asigurarea calit ii

Solicitat                          Nesolicitat
 V.4.7. Standarde de protec ia mediului

Solicitat                           Nesolicitat
V.5. Daca este aplicabil, modul de
selectare/preselectare

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Oferta se va redacta in limba român .
VI.2)  Perioada de valabilitate a
ofertei

Perioada de valabilitate a ofertelor este de 90 zile.

VI. 3) Cuantumul garan iei de
participare

Cuantumul garan iei pentru participare este de 1500 lei

Perioada de valabilitate a garan iei
pentru participare

Perioada de valabilitate a garan iei pentru participare este de  90
zile.

Modul de constituire a garan iei de
participare

a.) – ordin de plat  in contul autorit ii contractante RO30
TREZ3525006XXX000101– lichidit i depuse la casieria
autorit ii contractante; sau

b.) - scrisoare de garan ie bancara in favoarea Prim riei
municipiului Odorheiu Secuiesc, Formular 3 din
Sec iunea III  ”Formulare”.

Scrisorile de garan ie bancar  vor fi eliberate  de o banc  cu
sediul sau cu filial  în România si se vor constitui in RON .
Ofertantul pierde garan ia de participare, atunci când se afl  în
oricare dintre  urm toarele situa ii:
          a) î i retrage oferta în perioada de valabilitate a  acesteia;

    b) oferta sa fiind stabilit  câ tig toare, nu constituie
garan ia de bun  execu ie în perioada de valabilitate a ofertei
în care urmeaz  s  se semneze contractul si oricum nu mai
târziu de 15 zile de la semnarea contractului;

          c) oferta sa fiind stabilit  câ tig toare, refuz  s  semneze
contractul de achizi ie public  în  perioada de valabilitate a
ofertei.
In cazul asocia iilor garan ia de participare poate fi constituita de

1 Acest document nu reprezint  un subcontract. Subcontractorii nu sunt asociatii (subcontractarea nu este permis  între
ile Acordului).
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unul sau mai mul i asocia i.
Garan ia de participare nu poate fi constituita de subcontractan i.
Ofertan ii care vor constitui garan ia de participare conform
art.16(2)din Legea 346/2004 privind stimularea Întreprinderilor
mici si mijlocii, cu modific rile si complet rile ulterioare vor
face dovada ca sunt o astfel de întreprindere, completând
FORMULAR 12 , DECLARA IE PRIVIND
ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA
ÎNTREPRINDERILOR MICI I MIJLOCII

VI.4) Modul de prezentare a
propunerii tehnice

Propunerea tehnic  va cuprinde ;
1.Experien a persoanelor cheie propuse (personal tehnic pe
specialitatea) ca urmare a cerin elor din Caietul de Sarcini
precum i tabelul centralizator Formularul 7a i 7b.
2. Declara ia privind num rul de contracte similare realizate în
România,într-un formular propriu al ofertantului.
3.Descrierea activit ilor care vor fi subcontractate (dac  este
cazul), procentul de subcontractare, precum i obliga iile fiec rui
membru al asocia iei (activit ile pe care fiecare membru al
asocia iei le va desf ura) dac  este cazul unei asocia ii;
4.Grafic de executare a lucr rilor (programarea, e alonare i durata
activit ilor propuse);
5.Identificarea riscurilor care pot ap rea în derularea activit ilor
prev zute în contract i m suri propuse pentru prevenirea i
solu ionarea acestora.
Propunerea tehnica va fi  prezentata  astfel încât s  se asigure
posibilitatea verific rii coresponden ei propunerii tehnice cu
specifica iile tehnice prev zute în Caietul  de sarcini.

VI. 5.) Modul de prezentare a
propunerii financiare

Ofertantul va elabora propunerea financiar  astfel încât aceasta
 furnizeze toate informa iile solicitate cu privire la pre .

Un ofertant poate participa, în nume propriu sau în asociere/
Consor iu.

Propunerea financiara se va  elabora i prezenta astfel
încât s  furnizeze toate informa iile cu privire la pre , tarif i sa
respecte în totalitate cerin ele prev zute în caietul de sarcini .
Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta Formularul 2,
care reprezint  elementul principal al propunerii financiare.
Anexat formularului de oferta se va prezenta :

Calculul tarifului de proiectare, pentru fiecare faz  de
proiectare conform Formularului 10

Data pentru care se determina
echivalenta leu/euro

Echivalentul in euro a valorii exprimate in RON se va
determina corespunz tor cursului mediu al pie ei valutare,
calculat de Banca Na ionala a României la data de 20.11.2009



12

VI.6) Modul de prezentare a ofertei
a) adresa la care se depune oferta

b) data limita pentru depunerea
ofertei
c) num rul de exemplare in copie

d) mod de prezentare

a) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: PRIMARIA
MUNICIPIULUI  Odorheiu Secuiesc – P-ta Prim riei nr.5 , Secretariatul
(Registratura) Prim riei
b) Data limit  pentru depunerea ofertelor: 02.12.2009 ora 10.00
c) Oferta se prezint  într-un exemplar original si 1copie, sigilate
în plicuri separate, înso ite de scrisoarea de înaintare (conf.
Formularului 1 din Sec iunea III „Formulare”) i dovada
existen ei garan iei de participarea la procedur ; plicurile vor fi
marcate corespunz tor cu inscrip ia "ORIGINAL" i respectiv
"COPIE ”
d)Atât originalul cât i copiile Ofertei vor fi îndosariate ,
numerotate, tampilate i semnate pe fiecare pagin  (de
reprezentantul/ reprezentan ii autorizat /autoriza i corespunz tor

 angajeze ofertantul în contract); documentele trebuie s  fie
tip rite sau scrise cu cerneal  neradiabil .
În cazul documentelor emise de institu ii/ organisme oficiale
abilitate în acest sens documentele respective trebuie s  fie
semnate i parafate conform prevederilor legale.
În cazul în care, din motive obiective, ofertantul nu are
posibilitatea de a prezenta în original anumite documente emise
de institu ii/organisme oficiale, comisia de evaluare are obliga ia
de a stabili o dat  limit  pentru demonstrarea conformit ii cu
originalul a copiilor prezentate.
DOCUMENTELE DE CALIFICARE (vezi cap.V ) ,
“ORIGINAL” si “COPIE”, PROPUNEREA FINANCIARA
“ORIGINAL” si “COPIE”, (formularul de oferta , graficul de
timp, contractul de servicii) si PROPUNEREA TEHNICA,
“ORIGINAL” si “COPIE” vor fi introduse intr-un plic interior
închis si sigilat cu specifica ia pe plic a con inutului acestuia si
care trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului,
pentru a permite returnarea ofertei f  a fi deschisa in cazul in
care oferta respectiva este declarata întârziat , sau nu face
dovada depunerii garan iei de participare .
Cele trei plicuri astfel preg tite:
1.Documentele de calificare – ORIGINAL  (COPIE)
2. propunerea financiara – ORIGINAL  (COPIE) ;
3. Propunerea tehnica, ORIGINAL (COPIE) ;

se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunz tor
i netransparent, care  va fi marcat cu adresa autorit ii

contractante si men iunea :
ELABORARE SF+PT +CS + DE pentru – Locuin e

sociale –etapa III –Zona Cserehát
si cu inscrip ia “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA
DE 03.12.2009, ora 1100.

Coletul astfel preg tit va fi depus la autoritatea contractant  :
PRIM RIA MUNICIPIULUI Odorheiu Secuiesc, pia a
Prim riei, nr.5, Registratura prim riei
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Ofertantul trebuie s  prezinte  dovada garan iei de participare
i Împuternicirea de participare la procedur (Formularul 17)

intr-un plic deschis, separat de Oferta propus .

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a- i retrage
oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea
ofertei si numai printr-o solicitare scris  în acest sens.

Oferta depusa dup  expirarea termenului limita pentru
depunere, se returneaz  nedeschis .

VI.7.) Data limita de depunere a
ofertelor:

02.12.2009 ora 10.00 la sediul PRIM RIA MUNICIPIULUI
Odorheiu Secuiesc, pia a Prim riei, nr.5, Registratura prim riei

VI.8) a.) Posibilitatea retragerii sau
modific rii ofertei

b.) oferte întârziate

c.) ofert  comun

a.)Ofertantul nu are dreptul de a- i retrage sau de a- i modifica
oferta dup  expirarea datei limit  stabilite pentru depunerea
ofertelor , sub sanc iunea excluderii acestuia de la procedura
pentru atribuirea contractului  de achizi ie public i a pierderii
garan iei pentru participare.
b.) Nu se accept  oferte întârziate.
c.) Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia i de a
depune ofert  comun  : acestea vor completa Formularul 13 din
Sec iunea III „Formulare”

VI.9) Deschiderea ofertelor Data, ora i locul deschiderii ofertelor: 03.12.2009 ora 11.00 la
sediul PRIM RIA MUNICIPIULUI Odorheiu Secuiesc, pia a
Prim riei, nr.5, cam.II/4

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Pre ul cel mai sc zut                                    
VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica
Factor de evaluare
1.Punctaj financiar
2.Punctaj tehnic

Pondere
51 %
49 %

   DETALII PRIVIND ALGORITMUL  DE CALCUL

1.  PUNCTAJUL TEHNIC
Punctajul tehnic – total 100 puncte – structurat astfel:

NR CRITERII PUNCTAJ
1. Solu ia tehnic  propus -solu ii de rezolvare din punct de

vedere func ional i arhitectural al partiurilor
40

Solu ii de rezolvare arhitectural  a fa adelor 20
Izola ii termice, hidrofuge i pentru economia de energie 10
Gradul de acoperire a terenului 5
Asigurarea utilit ilor 15
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Costul estimativ al lucr rii 10
Total 100

2.  PUNCTAJUL FINANCIAR
Punctajul financiar – total 100 puncte – structurat astfel:

NR CRITERIU PUNCTAJ
1. Oferta financiar  elaborat  pe faze ale contractului de servicii

prev zute în Caietul de Sarcini.
100

Total 100

Oferta cu pre ul minim prime te punctajul maxim.
Restul ofertelor vor primi punctajul financiar calculat conform urm toarei formule:

Punctajul ofertei „X” = Pre ul minim / Pre ul ofertei „X” x Punctajul maxim

Oferta trebuie s   con in   propuneri financiare pentru fiecare faza a proiectului.
Metoda presupune clasificarea ofertelor în ordinea descresc toare a punctajelor combinate, tehnic i
financiar, pentru fiecare dintre punctajele respectiv. Punctajul total acordat pentru fiecare ofert  se
calculeaz  pe baza formulei:

P(total) = P(financiar) x F% + P(tehnic) x T%
în care:

F% reprezint  ponderea corespunz toare punctajului financiar si anume 51 %
T% reprezint  ponderea corespunz toare punctajului tehnic si anume de 49 %

F % + T % = 60 % + 40 % = 100 %

Cerin ele specifice de elaborarea a ofertei sunt:
    - Oferta trebuie sa cuprind  documentele solicitate in original, iar acolo unde nu se poate acest
lucru, se vor pune copii ale documentelor solicitate cu men iunea: „CONFORM CU ORIGINALUL”
înso it  de semn tura reprezentantului legal;
     - Toate documentele se vor pune in ordine specificata în Fi a de date a achizi iei;
    -  Paginile vor fi numerotate;
    - Oferta va avea realizat un opis ce va cuprinde denumirea documentelor / formularelor si paginile
la care se reg sesc acestea.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

VIII.1. Informa ii privind clauzele
contractuale

Modelul de Contract de servicii acceptat de c tre
ofertant în forma propusa, se g se te în sec iunea IV .
Ofertantul poate face propuneri referitoare la clauzele
contractuale propuse de autoritatea contractanta. In cazul in
care propunerile formulate la contract sunt in mod evident
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dezavantajoase pentru autoritatea contractanta oferta este
considerat  neconform .

VIII.2 Ajustarea  pre ului contractului

          DA         NU

Nu se actualizeaz  pre ul contractului la nivelul SF.
Pentru celelalte faze oferta este ferm în euro.

VIII.3. Garan ia de bun  execu ie a
contractului

          DA      NU     

cuantumul garan iei de bun  execu ie este de 10%
(5% ptr. IMM)  din valoarea contractului ;

garan ia de bun  execu ie se constituie prin scrisoare
de garan ie bancara (Formularul 4) sau prin re ineri
succesive din plata cuvenit  pentru facturile par iale. În acest
caz contractantul are obliga ia de a deschide un cont la
dispozi ia autorit ii contractante, la o banc  agreat  de
ambele p i. Suma ini ial  care se depune de c tre
contractant in acest cont este de 0,5% din pre ul contractului,
in termen de 3 zile de la semnarea contractului de ambele

i.
Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea

contractant  urmeaz  s  alimenteze acest cont prin re ineri
din sumele datorate i cuvenite contractantului pân  la
concuren a sumei stabilite drept garan ie de bun  execu ie în
documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei.
Autoritatea contractant  va dispune ca banca s  în tiin eze
contractantul de v rs mântul efectuat, precum i de
destina ia lui. Contul astfel deschis este purt tor de dobând
în favoarea contractantului.

Garan ia de bun  execu ie se va restitui in procent de
70% in termen de cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de

tre contractant a obliga iilor asumate prin contract, si 30%
dup  terminarea perioadei de garan ie specificata i asigurat
de c tre contractant.

   9. ALTE INFORMA II SOLICITATE

9.1. Obliga ii contractuale în desf urare : Autoritatea Contractant  stabile te ca cerin  minim
prezentarea de c tre ofertant a  listei obliga iilor contractuale fa  de al i beneficiari/clien i aflate în
desf urare (beneficiar/client, durat  contract, termen de finalizare, tipul serviciilor, personal angajat
în efectuarea serviciilor. (Formularul 6 din Sec iunea III  ”Formulare”)

Întocmit,
ing. Puskas Katalin

Verificat
Sing Csoma Zsigmond



16

SEC IUNEA II

CAIET DE SARCINI

Pentru obiectivul :
        ELABORARE SF+PT+CS+DE

CAIET DE SARCINI
SERVICII DE PROIECTARE

„LOCUIN E SOCIALE - ZONA CSEREHAT – etapa III"
- PENTRU FAZA SF- PT-CS-

CAPITOLUL 1.  DATE GENERALE

OBIECTIV: LOCUIN E SOCIALE - etapa III;
JUDE UL: Harghita
LOCALITATEA: Odorheiu Secuiesc
AMPLASAMENT: Zona Cserehat, str. Kuvar
SUPRAFA  TEREN Aprox. 3200 mp:
FORMA I DIMENSIUNI TEREN: Conform schi ei anexate
REGIM  DE ALINIERE : Conform P.U.G. aprobat
P.O.T. (ZONAL) ; 40 %;
C.U.T. (ZONAL) : 1,30%;
REGIM DE ÎN IME : S+P+2E+M
CERIN E DE PROIECTARE

Documenta ia de proiectare se va întocmi în toate fazele, ini ial  în  faza  SF, cu
liste de cantit i estimative i caiete de sarcini în conformitate cu Anexa Nr.2 din HG
28/ 09.01.2008 privind Aprobarea con inutului cadru al documenta iei tehnico-
economice aferente investi iilor publice precum i a structurii i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiecte de investi ii i lucr ri de interven ii.(
publicat în Monitorul Oficial nr.48/22.01.2008.)

 Proiectantul va elabora documenta ia de proiectare în 4 exemplare (2 originale, 2
copii)  + un exemplar în format electronic pe CD.

 Se va elabora  un grafic de îndeplinirea a contractului, care va con ine termenele
de execu ie pentru fiecare faz  de proiectare. Pentru SF termenul maxim de predare
este de 45 de zile. Celelalte faze se vor realiza în urma comenzii beneficiarului, dup
aprobarea în Consiliul Local al SF-ului. Prim ria Mun. Odorheiu Secuiesc î i rezerv
dreptul de a încheia contractul pentru fazele de proiectare dup  aprobarea SF (PT, caiet
de sarcini, DDE, asisten a tehnic  în timpul execu iei ).
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Studiul de fezabilitate va respecta prevederile legilor i normativelor tehnice în
vigoare.

La faza de proiectare – SF – se vor elabora documenta iile necesare pentru
ob inerea avizelor i acordurilor prev zute în Certificatul de Urbanism, un accent
deosebit punându-se pe avizele privind respectarea prevederilor de mai sus.

Totodat , proiectantul va elabora documenta ia pentru toate avizele i acordurile
necesare înainte de predarea documenta iei, beneficiarul achitând institu iilor abilitate
costul taxelor pentru ob inerea avizelor i acordurilor.

Proiectantul are obliga ia s  asigure asisten a tehnic  beneficiarului
proiectului/constructorului din momentul începerii lucr rilor i pâna la recep ia final .

Proiectantul va elabora un grafic de execu ie a lucr rilor.
Se va prevedea realizarea de studii geologice necesare elabor rii unui studiu de

fezabilitate complet.
Se vor identifica toate instala iile i construc iile aeriene sau subterane existente

în zona, pentru care se vor întocmi proiecte de mutare sau protejare, de in torii fiind
anun i prin adrese în vederea mut rii sau protej rii acestora în condi iile legii.

La predarea documenta iei, solu iile proiectate vor fi predate beneficiarului i pe
suport magnetic.

Proiectantul este îndrept it s  fac  investiga ii suplimentare pentru determinarea
situa iei reale de pe teren.

Dupa aprobarea studiului de fezabilitate i a principalilor indicatori conform
legii se va trece la urm toarele faze de proiectare.

Pentru documentare beneficiarul pune la dispozi ie ofertan ilor planul
terenului de amplasament existând posibilitatea vizit rii amplasamentului.

În conformitate cu HG 300/2006 privind cerin ele minime de securitate i
tate pentru antierele temporare sau mobile Cap. II, art. 5-9 beneficiarul va

desemna o persoan  coordonator de proiect.

ELABORAREA OFERTEI

Oferta se va prezenta separat pe fiecare faz  de proiectare, studiul de
fezabilitate con inând i cheltuielile pentru studiu geotehnic, precum i cheltuielile
cu documenta iile pentru avize i acorduri. Se va preciza oferta în lei  far  TVA. În
prima faz  se va întocmi Studiul de fezabilitate. Celelalte faze se vor realiza în urma
comenzii beneficiarului, dup  aprobarea în Consiliul Local al SF-ului. Prim ria Mun.
Odorheiu Secuiesc î i rezerv  dreptul de a încheia contractul pentru fazele de proiectare
dup  SF (PT, caiet de sarcini, DDE).

Propunerea tehnica va contine:
Piese scrise: memoriu general prescurtat cu indicarea num rului de apartamente pe
nivele i tipuri, Au/apartament, Acd/apartament i Acd/amplasament
Piese desenate:
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- plan încadrare în zon  la scara 1:2000 sau 1:5000,
- plan situa ie la scara 1:500,
- planurile de arhitectur  parter, etaj curent, mansard
- fa ada principal i secundar ,
Pe plan e se vor trece Au/ap, Acd/ap, ariile totale pe amplasament Au i Acd, precum i
cotele interioare i exterioare.

AVIZE SI ACORDURI
Se vor întocmi de c tre ofertan i, documenta iile pentru ob inerea de avize i

acorduri emise de organele în drept, potrivit legisla iei în vigoare.
Proiectantul  va elabora documenta iile pentru  toate   avizele  i   aprob rile

necesare cerute de legea româneasc  pentru realizarea proiectului.
Documenta ia necesar  avizelor se va redacta doar în limba român .

STRUCTURAREA DOCUMENTA IEI

       Documenta ia se va elabora în conformitate cu prevederile con inutului cadru
aprobat    prin HG 28/2008

 Proiectantul desemnat în urma licita iei va elabora studiul de fezabilitate în 4
exemplare în limba român , plus un exemplar în format electronic.

 La elaborarea acestora se ine cont de "Tema cadru de proiectare construc ii
locuin e sociale".

Suprafe e utile i suprafa  construit  conform Legii nr. 114/1996/apartament
Studiile vor fi predate pe suport de hârtie în 4 exemplare i pe suport magnetic

(CD).
Toate piesele desenate i scrise trebuie s  aib  toate semn turile i tampilele

necesare înainte de a fi predate beneficiarului.
Con inutul cadru al documenta iei tehnico-economice precum i structura i

metodologia de elaborare a devizului general vor respecta HGR nr. 28/2008
La elaborarea acestora se ine cont de "Tema cadru de proiectare construc ii

locuin e sociale".
Suprafe e utile i suprafa  construit  conform Legii nr. 114/1996/apartament

Proiectul Tehnic, inclusiv Detaliile de execu ie-DDE cuprinde:
Se vor întocmi devize separat pe fiecare activitate în parte (rezistenta ,
arhitectura, instala ii electrice, instala ii sanitare, instala ii termice, canalizare,
gaz, etc.) pentru ca s  poat  fi realizata etapizat.
Proiectul tehnic va fi supus spre verificare unui specialist verificator de
proiecte atestat.

Numele i datele de contact precum i dovada calit ii de verificator vor fi înaintate de
tre Ofertant, Autorit ii Contractante, spre informare.
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Întreaga documenta ie tehnica va fi supusa verific rii tehnice de c tre specialist
verificator de proiecte pe specialit i atestat în condi iile impuse de lege, specifice
categoriei din care face parte imobilul, prin grija elaboratorului de proiect.

In ceea ce prive te asigurarea nivelului de calitate corespunz tor cerin elor proiectului,
le revine aceea i r spunderea i speciali tilor verificatori de proiecte atesta i, cu cea a
proiectantului .

In conformitate cu legisla ia în vigoare, Ofertantul va avea, printre altele, urm toarele
obliga ii:

Asigurarea prin Proiecte Tehnice i Detalii de Execu ie a nivelului de calitate
corespunz tor cerin elor cu respectarea reglement rilor tehnice i a clauzelor
contractuale;
Prezentarea Proiectelor Tehnice elaborate în fa a speciali tilor verificatori de
proiecte atesta i, solu ionarea neconformit ilor i/sau a neconcordan elor
semnalate i prezentate c tre beneficiarul proiectului de infrastructur  a
documenta iei, certificate de verificatorii independen i autoriza i;
Elaborarea Caietelor de Sarcini, a instruc iunilor tehnice privind execu ia
lucr rilor, exploatarea, între inerea i repara iile aferente precum i, dup  caz,
elaborarea proiectelor de urm rire privind evolu ia în timp a lucr rilor;
Stabilirea prin Proiectul Tehnic a fazelor de execu ie determinante.

Având în vedere prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construc ii, cu
modific rile i complet rile ulteriore, proiectantul va avea obliga ia s  participe la
fazele determinante ale proiectului, pe antier la verificarea calit ii lucr rilor
proiectate, iar la cererea beneficiarului  s  stabileasc  modul de tratare a defectelor
ap rute în execu ie, din vina lui, la construc iile la care trebuie s  asigure nivelul de
calitate corespunz tor cerin elor, precum i urm rirea aplic rii pe antier a solu iilor
adoptate, dup  însu irea acestora de c tre speciali ti verificatori de proiecte atesta i.

De asemenea, Ofertantul va avea obliga ia:
-  participe ori de câte ori va solicita beneficiarul sau executantul, pe antier, în

baza unui contract de asisten  tehnica pe perioada de executare a lucr rilor, iar
la terminarea lucr rilor  la elaborarea C ii tehnice a construc iei i la recep ia
lucr rilor executate;

MODALIT I DE DECONTARE
Serviciile de proiectare vor fi decontate dac  corespund prevederilor din propunerea

tehnic i caietului de sarcini.
Documenta ia de proiectare pentru studiul de fezabilitate, i studiul geo va respecta

obligatoriu con inutul i etapele impuse prin HGR nr. 28/2008.
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Prezentarea documenta iei far  a respecta prevederile HGR nr. 28/2008 nu se
deconteaz .
MODALIT I DE RECEP IE

1. Achizitorul verific  modul  de prestare a serviciilor de proiectare i  dac
corespund prevederilor din propunerea tehnic i caietul de sarcini.

2. Recep ia serviciilor de proiectare se realizeaz  prin încheierea unui proces verbal
de predare primire.
Toat  documenta ia aferent  fiec rui proiect elaborat  sub orice form , este i va

mâne în proprietatea beneficiarului în timpul i dup  finalizarea activit ilor
contractului pentru o perioad  de 5 ani. Ofertantul nu poate folosi sau dispune de
aceast  documenta ie f  un acord scris în prealabil emis de beneficiar.
PERSONALUL OBLIGATORIU
Ofertantul va avea obliga ia s  asigure minim urm toarele categorii de personal:

Ofertantul va prezenta un tabel (model propriu al ofertantului) în care se va specifica
tipul rela iilor contractuale cu persoanele angajate în realizarea obiectivelor
contractului, pe care le-a men ionat în oferta tehnic .
Anexat se vor ata a CV-urile persoanelor angajate în realizarea obiectivului
contractului.

EXPERIEN A SIMILAR
Se stabile te ca cerin a minima îndeplinirea i finalizarea, în ultimii 5 ani, a cel pu in
unui contract de prest ri servicii cu activit i similare – ofertantul va prezenta o copie
dup  contractul adus ca referin i o recomandare de la beneficiar. Constituie un
avantaj experien a similara în proiecte executate în România.

OFICIUL TEHNIC-INVESTI II

Intocmit,
ing. Puskas Katalin

Verificat
Sing Csoma Zsigmond

Func ie Nr.
persoane

Experien

Arhitect/inginer  - SEF DE PROIECT 1 Minim 3 ani experien  în
domeniu

Arhitect / Inginer  proiectant
construc ii civile

1-1 Minim 3 ani experien  în
domeniu

Inginer proiectant instala ii 1 Minim 3 ani experien  în
domeniu
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De acord,
Primar

BUNTA LEVENTE

TEMA CADRU DE PROIECTARE
CONSTRUC II LOCUIN E   SOCIALE

OBIECTIV: LOCUIN E SOCIALE - etapa III;

JUDE UL: Harghita

LOCALITATEA: Odorheiu Secuiesc

AMPLASAMENT: Zona Cserehat, str. Kuvar

SUPRAFA  TEREN Aprox. 3200 mp:

FORMA I DIMENSIUNI TEREN : Conform schi ei anexate

REGIM  DE ALINIERE : Conform P.U.G. aprobat

P.O.T. (ZONAL) ; 40 %;

C.U.T. (ZONAL) : 1,30%;

REGIM DE ÎN IME : S+P+2E+M

STRUCTUR  PE TIPURI DE
 APARTAMENTE : cu - 2 camere

cu -1 camer

SUPRAFE E UTILE l SUPRAFA  CONSTRUITA CONFORM LEGII
114/1996/APARTAMENT

Se propune construire a 2 tronsoane de bloc (case de sc ri), în oglind , fiecare
16 apartamente, însumând în total  min. 32 apartamente (cu 1 i 2 camere), subsol
tehnic cu centrala proprie. (S+P+2E+M). Aria desf urat  s  fie aproximativ 2 x1800
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mp (360 mp x 5 nivele). În tema de proiectare intr i bran amentele –realizarea
leg turilor la re elele de utilit i.

NOT :
- imea minim  a holurilor i coridoarelor din interiorul locuin ei va fi de 1,20 m.
- raportul între Ac/Au < 1,56 - conform Legii nr 114/1996.
- se recomand  amplasarea a cel pu in o camer  usc torie.
- Conform prevederilor HG 560/2005, cu modific rile ulterioare, nu va mai fi
prev zut ad post de protec ie civil  la subsolul cl dirii.
- la intrarea principal  în cl dire se va prevedea o ramp  pentru accesul în cl dire
al persoanelor handicapate. Se vor respecta prevederilor Normativului NP
051/2001.
- Fiecare apartament va avea obligatoriu o c mar  ventilat  corespunz tor

SUBSOL: Tehnic / H max = 1,80 m;

ACOPERI : arpant  din lemn cu învelitoare din igle ceramice;

STRUCTURA DE REZISTEN  :
- zid rie portant  cu sâmburi de b.c.a.;
- plan ele s  fie alc tuite ca diafragme( aibe) orizontale din beton armat

monolit;
- infrastructura  s  fie alc tuit    din   funda ii   de   tip   continuu,  diafragme

monolit de beton armat care împreun  cu plan eul peste subsol s  alc tuiasc  o cutie
spa ial  rigid  capabil  s  preia eventualele  eforturi  ce  apar  în  structura  datorita
unor tas ri neuniforme ale terenului de fundare;

-eleva iile infrastructurii vor fi prev zute cu centuri la partea inferioar i
superioar ;

INCHIDERI EXTERIOARE ;  Conform C 107/2005, c mid  GVP,
placate cu polistiren, cu asigurarea rezisten ei termice
corectate (R') i a coeficientului global de izolare
termic  (G). Calculul termotehnic va fi avizat de c tre o
persoan  atestat .

COMPARTIMENTARE
INTERIOAR : compartiment ri din zid rie i/ sau gips

carton - cu respectarea prevederilor Legii locuin ei nr.
114/1996, cu modific rile i complet rile ulterioare i a
Ordinului Ministerului S ii nr. 536/1997 pentru
aprobarea Normelor de igien i a recomand rilor
privind mediul de via  al popula iei.
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FINISAJE  INTERIOARE ;
 PARDOSELI

camere de locuit = parchet laminat
holuri  = gresie ;
buc rii  +c mar + b i + grup   sanitar = gresie
circula ii verticale i spa ii comune = gresie
sau pl ci prefabricate din mozaic,

PERE I, PLAFOANE
camere de locuit - zugr veli lavabile;
buc rie - faian  H = 1,50 m pe front de lucru +
zugr veli lavabile în rest;
baie, grup sanitar - faian  H = 2,10 m perimetral +
zugr veli lavabile în rest;

TÂMPL RIE EXTERIOAR ;
PVC/lemn  stratificat,  cu geam termoizolant,
iar intr rile în bloc vor fi din tâmpl rie de
aluminiu cu geam termoizolant.

TÂMPL RIE INTERIOAR ;
-lemn,
-u ile de intrare în apartamente vor fi de tip
”metalice izolate”

FINISAJE EXTERIOARE;
tencuieli     dri cuite     cu     zugr veli
lavabile sau tencuieli structurate în culori cu încadrarea
în aspectul arhitectural al zonei, iar soclu cu tencuial
rezistent  la ap ;

INSTALA IE AP -CANAL ;
racordat    la   re eaua   ora ului   cu contorizarea
individual  a apartamentelor;

INSTALA IE    ÎNC LZIRE
I AP  CALD  MENAJER ;

central  termic  de scar  cu contorizarea
individual  a apartamentelor;

INSTALA IE ELECTRIC :
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-standard,  racordat  la re eaua ora ului
cu contorizare individual  a
apartamentelor, contoarele fiind amplasate
la parter, (sau la paliere) + contorizare consum
comun/casa sc rii
-instala ie de iluminat

INSTALA IE GAZE: în    buc rii    i    centrale   termice,    cu
racordare la re eaua ora ului (dup  caz),
cu contorizarea individual  a apartamentelor;

INSTALA IE TV : Da - inclusiv antena comun i prize;
- adaptat la specificul UPC

INSTALA IE TELEFONIE: Da - inclusiv prize ;

NOT  :

- Materialele folosite trebuie s  respecte cerin ele de introducere pe pia  stabilite prin
H.G. nr. 622/2004, cu modific rile ulterioare.
- Costul estimativ al investi iei se stabile te în baza evalu rilor financiare, a devizelor
pe obiect i devizului general întocmite de c tre proiectan i de specialitate.

OFICIUL TEHNIC-INVESTI II

CSOMA ZSIGMOND PUSKAS KATALIN
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III Formulare

    Con ine formularele destinate, pe de o parte, s  faciliteze elaborarea i prezentarea ofertei i a
documentelor care o înso esc i, pe de alt  parte, s  permit  Comisiei de Evaluare examinarea i
evaluarea rapid i corect  a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare candidat/ofertant care particip , în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru
atribuirea contractului de achizi ie public  are obliga ia de a prezenta formularele prev zute în cadrul
acestei sec iuni, completate în mod corespunz tor i semnate de persoanele autorizate.

1. SCRISOARE DE ÎNAINTARE Formularul 1
2. FORMULAR DE OFERTA Formularul 2
3. SCRISOARE DE GARAN IE BANCAR Formularul 3
4. SCRISOARE DE GARAN IE BANCAR  DE BUN  EXECU IE Formularul 4
5. INFORMATII GENERALE Formularul 5
6. INFORMA II, privind obliga ii contractuale în desf urare
fa  de al i beneficiari/clien i Formularul 6
7. CURRICULUM VITAE Formularul 7a
8. PERSONALUL OBLIGATORIU Formularul 7b
9. DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Formularul 8
10. DECLARA IE privind neîncadrarea în situa iile prev zute la
art. 181 din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 34/2006 Formularul  8 B
11. EXPERIENTA SIMILARA*)  Formular  9
12. CENTRALIZATOR DE PRETURI pentru servicii Formularul 10
13. L I S T A privind dotarea cu echipamentele specifice realiz rii
serviciilor i lucr rilor si aferente acestora si care sunt in stare de
func ionare Formularul 11
14. DECLARA IE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN
CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI I MIJLOCII Formular 12
15. ACORD DE ASOCIERE- PARTENERIAT in vederea particip rii
la procedura de atribuire a contractului de achizi ie publica Formular 13
16. MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE Formularul 14
17. Grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor Formularul 15
18. CONTESTATIE Formularul 16
19. IMPUTERNICIRE pentru reprezentarea ofertantului la sedinta
de deschidere Formularul 17
20. CONTRACT   DE   SERVICII - semnat pentru acceptare
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FORMULARUL 1

       OFERTANTUL Înregistrat la sediul autorit ii contractante
  ................... nr. ........../..........

  (denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

              C tre .......................................................
                    (denumirea autorit ii contractante i adresa complet )

  Ca urmare a anun ului de participare ap rut în SEAP, nr. ....................................... din
...............…………………………….., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
                         (ziua/luna/anul)
.......................................................................................……………………………………     noi
            (denumirea contractului de achizi ie public )

..................................……………v  transmitem al turat urm toarele:
(denumirea/numele ofertantului)

  1. Documentul ..................................…… privind garan ia pentru participare, în cuantumul
                  (tipul, seria/num rul, emitentul)
i în forma stabilite de dumneavoastr  prin documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei;

  2. Coletul sigilat i marcat în mod vizibil, con inând, în original i într-un num r de ...…. copii:
   a) oferta;
   b) documentele care înso esc oferta.

  Avem speran a c  oferta noastr  este corespunz toare i v  satisface cerin ele.

  Data complet rii ...............

                                                      Cu stim ,

Ofertant,
                                              ........................
                                               (semn tura autorizat )



27

FORMULARUL  2
     OFERTANTUL

__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
tre ....................................................................................................

                     (denumirea autorit ii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinând documenta ia de atribuire, subsemna ii, reprezentan i ai ofertantului

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerin ele cuprinse in documenta ia mai sus men ionat , s  prest m
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de
         (denumirea serviciului)
(se elimina op iunile neaplicabile) _______________________________________lei,
                                                                                   (suma in litere si in cifre)
reprezentând _____________________euro, la care se adaug  taxa pe valoarea  ad ugata

(suma in litere si in cifre)
 in       valoare de _________________________lei.
                                   (suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastr  este stabilita câ tig toare, sa prestam serviciile
in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa men inem aceasta oferta valabila pentru o durata de
_____________________________________     zile,   respectiv   pana   la   data    de

(durata in litere si cifre)
___________________________, si ea va r mâne obligatorie pentru noi si poate fi
        (ziua/luna/anul)
acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizi ie publica aceasta oferta, împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastr , prin care oferta noastr  este stabilita câ tig toare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

5. Al turi de oferta de baza:
     _

|_|   depunem oferta alternativa, ale c rei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";_
    |_|   nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaz  op iunea corespunz toare)
6. Am în eles i consim im ca, în cazul în care oferta noastr  este stabilita ca fiind câ tig toare,

 constituim garan ia de buna execu ie in conformitate cu prevederile din documenta ia de atribuire.
7. În elegem c  nu sunte i obliga i sa accepta i oferta cu cel mai sc zut pre  sau orice alta oferta

pe care o pute i primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de ____________________, legal autorizat sa semnez
              (semn tura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)
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FORMULARUL 3

                 BANCA
    ___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARAN IE BANCAR
pentru participare cu ofert  la procedura de atribuire a contractului de achizi ie public

tre  Prim ria Municipiului Odorheiu Secuiesc,

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
ELABORARE SF+ PT+CS+DE

– Locuin e sociale –Zona Cserehat - etapa III
, noi .................................................,(denumirea b ncii) având sediul înregistrat la
..............................., (adresa b ncii), ne oblig m fa  de  Prim ria Municipiului  s  pl tim suma
de..................................., (în litere i în cifre) la prima sa cerere scris i f  ca aceasta s  aib
obliga ia de a- i motiva cererea respectiv , cu condi ia ca în cererea sa autoritatea contractant  s
specifice c  suma cerut  de ea i datorat  ei este din cauza existen ei uneia sau mai multora dintre
situa iile urm toare:

    a) ofertantul.............................................................(denumirea/numele) i-a retras oferta în perioada
de valabilitate a acesteia;

    b) oferta sa fiind stabilit  câ tig toare, ofertantul .............................. (denumirea/numele) nu  a
constituit garan ia de bun  execu ie în perioada de valabilitate a ofertei;

    c) oferta sa fiind stabilit  câ tig toare, ofertantul ..............................(denumirea/numele) a refuzat s
semneze contractul de achizi ie public  în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garan ie este valabil  pân  la data de ...........................................
Parafat  de Banca ........................... în ziua ............. luna ............ anul ...............

(semn tura autorizat )
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FORMULARUL 4

                 BANCA
    ___________________

(denumirea)

               SCRISOARE DE GARAN IE BANCAR  DE BUN  EXECU IE

tre  Primaria Municipiului, România,

Cu privire la contractul de achizi ie public         ELABORARE   SF+ PT+CS+DE
– Locuin e sociale –Zona Cserehat -  etapa III

încheiat între........................(denumirea operatorului economic) , în calitate de contractant, i
Municipiul Odorheiu secuiesc, în calitate de achizitor, ne oblig m prin prezenta s  pl tim în favoarea
achizitorului, pân  la concuren a sumei de ................, reprezentând ............. % din valoarea
contractului respectiv, orice sum  cerut  de acesta la prima sa cerere înso it  de o declara ie cu privire
la neîndeplinirea obliga iilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prev zute în contractul
de achizi ie public  mai sus men ionat. Plata se va face în termenul men ionat în cerere, f  nici o alt
formalitate suplimentar  din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garan ie este valabil  pân  la data de .......................... .
În cazul în care p ile contractante sunt de acord s  prelungeasc  perioada de valabilitate a

garan iei sau s  modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului b ncii, se
va ob ine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garan ie î i pierde valabilitatea.

Parafat  de Banca ......................... în ziua .............. luna .............. anul .............. .

(semn tura autorizat )
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FORMULARUL 5

CANDIDATUL/OFERTANTUL
  _____________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

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

       (num rul, data si locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________

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

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

_________________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala

                 Anul                                                                        la 31 decembrie                                 la 31 decembrie
                                                                                                 (mii lei)                                                     (echivalent euro)
_________________________________________________________________________
 1. 2006
_________________________________________________________________________
 2. 2007
_________________________________________________________________________
 3. 2008
_________________________________________________________________________
Media anuala:

_________________________________________________________________________

Candidat/ofertant,
_______________
(semn tura autorizata)
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FORMULARUL 6

    OFERTANTUL
....................…..……….
  (denumirea/numele)

INFORMA II
privind obliga ii contractuale în desf urare fa  de al i beneficiari/clien i

Denumirea serviciilor
prestate

Denumirea autorit ii
contractante

Gradul de realizare a
contractului (%) Valoarea contractului

                                                   Candidat/ofertant,
                                                 ...................…………..
                                                 (semn tura autorizat )
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FORMULARUL 7a

 Model de Curriculum Vitae   | <numele aplicantului>
                                        | Curriculum vitae
    * Not                               |
    Înlocui i rubrica (numele           |
    aplicantului cu propriul nume)      |
    ** Not                              |
    Toate textele scrise cu aceste      |
    caractere au rol informativ i nu   |
    apar în CV                          |
    *** Not                             |
    Textul dintre () va fi înlocuit cu  |
    informa iile cerute                 |
                                        |
    INFORMA II PERSONALE                |
    Nume                                | (Nume, prenume)
                                        |
    Adres                               | (num rul, strada, cod po tal, ora ,
                                        | ara)
    Telefon                             |
                                        |
    Fax                                 |
                                        |
    E-mail                              |
                                        |
    Na ionalitate                       |
                                        |
    Data na terii                       | (ziua, luna, anul)
                                        |
    EXPERIEN  PROFESIONAL              | (Men iona i pe rând fiecare
                                        | experien  profesional  pertinent ,
                                        | începând cu cea mai recent  dintre
* Perioada (de la - pân  la)              acestea
                                        |
    * Numele i adresa angajatorului    |
                                        |
    * Tipul activit ii sau sectorul de |
      activitate                        |
                                        |
    * Func ia sau postul ocupat         |
                                        |
    * Principalele activit i i        |
      responsabilit i                  |
                                        |
    EDUCA IE I FORMARE                 |
    * Perioada (de la - pân  la)        | (Descrie i separat fiecare form  de
                                        | înv mânt i program de formare
                                        | profesional  urmate, începând cu
                                        | cea mai recent )
    * Numele i tipul institu iei de    |
      înv mânt i al organiza iei     |
      profesionale prin care s-a        |
      realizat formarea profesional     |
                                        |
    * Domeniul studiat/aptitudini       |
      ocupa ionale                      |
                                        |
    * Tipul calific rii/diploma         |
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      ob inut                           |
                                        |
    * Nivelul de clasificare a formei   |
      de instruire/înv mânt           |
                                        |
    APTITUDINI I COMPETEN E PERSONALE  |
    dobândite în cursul vie ii i       |
    carierei dar care nu sunt           |
    recunoscute neap rat printr-un      |
    certificat sau o diplom             |
                                        |
    Limba matern                        |
    Limbi str ine cunoscute             | (Enumera i limbile cunoscute i
    * abilitatea de a citi              | indica i nivelul: excelent, bine,
    * abilitatea de a scrie             | satisf tor)
    * abilitatea de a vorbi             |
                                        |
    Aptitudini i competen e artistice  | (Descrie i aceste aptitudini i
    Muzic , desen, pictur , literatur   | indica i contextul în care le-a i
    etc.                                | dobândit)
                                        |
    Aptitudini i competen e sociale    | (Descrie i aceste aptitudini i
    Locui i i munci i cu alte persoane,| indica i contextul în care le-a i
    într-un mediu multicultural, ocupa i| dobândit)
    o pozi ie în care comunicarea este  |
    important  sau desf ura i o        |
    activitate în care munca de echip   |
    este esen ial . (de exemplu cultur ,|
    sport etc.)                         |
    Aptitudini i competen e            | (Descrie i aceste aptitudini i
    organizatorice                      | indica i în ce context le-a i
    De exemplu coordona i sau conduce i | dobândit)
    activitatea altor persoane, proiecte|
    i gestiona i bugete; la locul de   |
    munc , în ac iuni voluntare (de     |
    exemplu în domenii culturale sau    |
    sportive) sau la domiciliu.         |
                                        |
    Aptitudini i competen e tehnice    | (Descrie i aceste aptitudini i
    (utilizare calculator, anumite      | indica i în ce context le-a i
    tipuri de echipamente, ma ini etc.) | dobândit)
                                        |
    Permis de conducere                 |
                                        |
    Alte aptitudini i competen e       | (Descrie i aceste aptitudini i
    Competen e care nu au mai fost      | indica i în ce context le-a i
    men ionate anterior                 | dobândit)
                                        |
    INFORMA II SUPLIMENTARE             | (Indica i alte informa ii utile i
                                        | referin e care nu au fost, de
                                        | men ionate de exemplu persoane de
                                        |contact,referin e etc)
    ANEXE                               | (Enumera i documentele ata ate
                                        | CV-ului, dac  este cazul).
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FORMULARUL 7b

 PERSONALUL OBLIGATORIU

Ofertantul va avea obliga ia s  asigure minim urm toarele categorii de personal:

Func ie Nr. persoane /
Nume

Persoana

Experien

Not :

1. personalul angajat în derularea proiectului poate fi cet ean român sau cet ean str in
rezident în România, dar care î i petrece cel pu in 95% din timp pe teritoriul României;

2. Ofertantul poate suplimenta num rul de personal implicat în implementarea proiectului pe
specialit i necesare realiz rii fazelor descrise în prezentul Caiet de Sarcini.

Ofertantul va prezenta un tabel (model propriu al Ofertantului) în care se va specifica tipul rela iilor
contractuale cu persoanele angajate în realizarea obiectivelor contractului, pe care le-a men ionat în
oferta tehnic .
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FORMULARUL 8

CANDIDATUL/OFERTANTUL
  ____________________
           (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,
                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria r spundere, sub sanc iunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in
nici una dintre situa iile prev zute la art. 180 din Ordonan a de urgenta a Guvernului nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achizi ie publica, a contractelor de concesiune de lucr ri publice si a
contractelor de concesiune de servicii.

2. Subsemnatul declar ca informa iile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
în eleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verific rii si confirm rii
declara iilor, situa iilor si documentelor care înso esc oferta, orice informa ii suplimentare privind
eligibilitatea noastr , precum si experien a, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institu ie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informa ii reprezentan ilor autoriza i ai autorit ii contractante
__________________________________________ ________cu privire la orice aspect
                                              (denumirea si adresa autorit ii contractante)
tehnic si financiar in leg tura cu activitatea noastr .

4. Prezenta declara ie este valabila pana la data de _________________________ .
                                                                                               (se precizeaz  data expir rii perioadei de valabilitate a ofertei)

    Data complet rii ......................

Candidat/ofertant,
_________________

(semn tura autorizata)
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FORMULARUL  8 B

     Operator economic
    ___________________
    (denumirea/numele)

DECLARA IE
privind neîncadrarea în situa iile prev zute la art. 181 din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr.
34/2006

    Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate
de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se men ioneaz  procedura) pentru atribuirea
contractului de achizi ie public  având ca obiect ................................... (denumirea produsului,
serviciului sau lucr rii i codul CPV), la data de .................. (zi/lun /an), organizat  de
.................................................... (denumirea autorit ii contractante), declar pe propria r spundere c :
    a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activit ile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situa ie similar  cu cele anterioare, reglementat  prin lege;
    b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situa iile prev zute la lit.
a);
    c) mi-am îndeplinit obliga iile de plat  a impozitelor, taxelor i contribu iilor de asigur ri sociale

tre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în ara în care sunt stabilit pân  la data solicitat  .................;
    d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hot rârea definitiv  a unei instan e judec tore ti,
pentru o fapt  care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei gre eli în materie
profesional .
    Subsemnatul declar c  informa iile furnizate sunt complete i corecte în fiecare detaliu i în eleg c
autoritatea contractant  are dreptul de a solicita, în scopul verific rii i confirm rii declara iilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
    În eleg c  în cazul în care aceast  declara ie nu este conform  cu realitatea sunt pasibil de înc lcarea
prevederilor legisla iei penale privind falsul în declara ii.

                                                     Operator economic,
                                                   ......................
                                                   (semn tur  autorizat )
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FORMULARUL 9

CANDIDATUL/OFERTANTUL
  _____________________

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.

Num rul si data contractului: ____________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifeaz  op iunea corespunz toare)

|_| contractant unic sau contractant conduc tor (lider de asocia ie)

|_| contractant asociat

 |_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in exprimata

moneda in care in echivalent

s-a încheiat euro

contractul

a) ini iala (la data semn rii contractului):  _________            ___________

b) finala (la data finaliz rii contractului): _________             ___________

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

solu ionare: ___________________________.

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

ofertantul/candidatul î i sus ine experien a similara:

_______________________________.

Candidat/ofertant,
_______________

(semn tura autorizata)
------------
    *) Se completeaz  fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea

contractului respectiv.



38

FORMULARUL 10
CENTRALIZATOR DE PRETURI

 pentru servicii
_________________________________________________________________________
Nr.        Activitatea          Tariful       Remunera ia            Pre ul              Taxa pe
crt.              (gama/faza)          unitar    personalului            total               valoarea

                                                         ad ugata
__________________________________________________________________________
0           1               2           3     4                     5
__________________________________________________________________________
1.

 RON:           RON:             RON:                          RON:
  __________________________________________________________________________

  euro:            euro:                     euro:           euro:
__________________________________________________________________________
2.

RON:           RON:             RON:                          RON:
___________________________________________________________________________

   euro:            euro:                     euro:            euro:
__________________________________________________________________________
 ......  RON:              RON:          RON:                 RON:
_______________________________________________________________________

……. euro:                   euro:                       euro:               euro:
__________________________________________________________________________
TOTAL RON:             RON:             RON:              RON:

__________________________________________________________________________
  euro:                   euro:                   euro:                  euro:

__________________________________________________________________________

........ % asocia i                             RON:

........ % subcontractanti                 RON:
TOTAL                RON:

                            Euro: ........ % asocia i                             euro:
........ % subcontractan i                 euro:

Partea din contract, calculata ca o cota procentuala din pre ul total, care urmeaz  sa fie îndeplinita de asocia i/sau de
subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice romane.

Ofertant,
......................

(semn tura autorizata)
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FORMULARUL 11

L I S T A
privind dotarea cu echipamentele specifice realiz rii serviciilor i lucr rilor

si aferente acestora si care sunt in stare de func ionare

Subsemnatul ______________, ____________ al societ ii comerciale, declar ca societatea
____________________ are in dotare urm toarele echipamente, specifice realiz rii serviciilor i

lucr rilor

Nr.
Crt.

Denumirea echipam., tipul,
modelul, marca

UM
(Buc)

Tip Performante
tehnice

1.

2.

3.

4.

Toate echipamentele si softurile sunt in proprietatea * firmei, pre ul aproximativ cumulat al
acestora este de cca. _______ euro

* Sau, dup  caz, in folosin a firmei prin contract de închiriere / leasing
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FORMULAR 12

DECLARA IE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA
ÎNTREPRINDERILOR MICI I MIJLOCII

I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii   ............................................................................................
   Adresa sediului social   ............................................................................................
   Cod unic de înregistrare   ............................................................................................
   Numele i func ia   ............................................................................................
           (pre edintele consiliului de administra ie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii
Indica i, dup  caz, tipul întreprinderii:
   [ ] Întreprindere autonom . În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar
din situa ia economico-financiar  a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declara ia,

 anexa nr. 2.
   [ ] Întreprindere partener . Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor
calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fi elor adi ionale care se vor ata a la
declara ie.
   [ ] Întreprindere legat . Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fi elor adi ionale care se vor ata a la declara ie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)
Exerci iul financiar de referin 2)

Num rul mediu anual de
salaria i

Cifra de afaceri anual  net
(mii lei/mii Euro)

Active totale
   (mii lei/mii Euro)

Important: Preciza i dac , fa  de exerci iul   [ ] Nu
financiar anterior, datele financiare au   [ ] Da (în acest caz se va completa i se va
înregistrat modific ri care determin  încadrarea             ata a o declara ie referitoare la exerci iul
întreprinderii într-o alt  categorie (respectiv                    financiar anterior)
micro-întreprindere, întreprindere mic ,
mijlocie sau mare).
Semn tura .....................................................................................
                (numele i func ia semnatarului, autorizat s  reprezinte întreprinderea)
   Declar pe propria r spundere c  datele din aceast  declara ie i din anexe sunt conforme cu
realitatea.
  Data întocmirii ....................................
   Semn tura ..........................................
   ___________

1)Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din prezenta lege.
2)Datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual  net i activele totale sunt cele realizate în

ultimul exerci iu financiar raportate în situa iile financiare anuale aprobate de ac ionari sau asocia i. În cazul
întreprinderilor nou înfiin ate datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual  net i activele
totale se determin i se declar  pe propria r spundere.



41

FORMULARUL 13

ACORD DE ASOCIERE2- PARTENERIAT
in vederea particip rii la procedura de atribuire a contractului de achizi ie publica

ACORD DE ASOCIERE3

Prezentul acord de asociere , numit în continuare Acord, a fost redactat i semnat în data de………,
anul……., localitatea………..
Între
Numele complet al firmei/companiei…………cu sediul…………., telefon………, fax………, cod po tal…….,
înmatriculat la Registrul Comer ului cu nr………, Cod unic de înregistrare………, Atribut fiscal…….., Cont bancar……..,
deschis la…………, reprezentat de ………..având func ia de……….

i
Numele complet al firmei/companiei……… cu sediul…………., telefon………, fax………, cod po tal……., înmatriculat
la Registrul Comer ului cu nr………, Cod unic de înregistrare ………, Atribut fiscal …….., Cont bancar…….., deschis
la…………, reprezentat de ………..având func ia de……….

…….. (se va completa i pentru al treilea partener, dac  va fi cazul)
(firmele/companiile asociate sunt denumite „P i”, respectiv „Parte”)

În condi iile în care P ile inten ioneaz  s  încheie prezentul Acord, în vederea îndeplinirii obliga iilor
contractule; i

inând cont de obliga iile asumate prin prezentul Acord, P ile convin urm toarele:

Obiectul Acordului

Obiectivul Acordului este de a reglementa principiile pe baza c rora se vor stabili rela iile de
colaborare între P i, cu scopul de a preg ti documenta ia Ofertei i a participa la Procedura,
precum i de a realiza documenta ia tehnic  a proiectului ELABORARE  SF  +  PT+CS+DE
pentru – Locuin e sociale –Zona Cserehat – etapa III.

Prevederile acestui Acord se refer  exclusiv la activit ile pe care P ile i le-au asumat pentru îndeplinirea obliga iilor
contractuale stabilite prin contractul de servicii.
Obliga iile P ilor

A. P ile î i vor desemna prin Acord urm toarele:

1. firma/compania principal  care va r spunde de îndeplinirea obliga iilor contractuale;
2. o persoan  care în baza unei împuterniciri legalizate la notariat va avea dreptul s  semneze Contractul i

documentele aferente, pe parcursul derul rii acestuia;
3. repartizarea obliga iilor parteneriale (activit ile care vor fi întreprinse de fiecare partener în cursul derul rii

contractului), conform tabelului anexat.

Firma/compania Calitatea în cadrul asocierii Repartizare activit i

2 Acest document nu reprezint  un subcontract. Subcontractorii nu sunt asociatii (subcontractarea nu este permis  între
ile Acordului).

3 Acest document nu reprezint  un subcontract. Subcontractorii nu sunt asociatii (subcontractarea nu este permis  între
ile Acordului).
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B. P ile î i vor asuma suportarea cheltuielilor necesare realiz rii obliga iilor contractuale stabilite prin contractul semnat
cu Autoritatea Contractant .

C. Pl i
Asociatul principal î i va deschide un cont separat pentru încasarea contravalorii contractului.
Toate pl ile pentru activit ile efectuate pe parcursul derul rii contractului vor fi f cute pe baz  de facturi emise de c tre
partenerul principal.

Durata  de valabilitate a Acordului

Fiecare parte are obliga ia de a- i p stra calitatea de Parte în Acord pe întreaga perioad  de derulare a
contractului, la care se adaug  o durat  de 5 ani de la data finaliz rii contractului f  a pretinde costuri
suplimentare.

Proprietatea asupra documenta iei tehnice elaborate

Documenta ia tehnic  elaborat  va fi predat  în original beneficiarului proiectului, urmând ca fiec rei
i s -i revin  câte 1 copie. Documenta ia va fi p strat  de fiecare Parte pentru o perioad  de 5 ani,

de la data finaliz rii contractului.

Dispozi ii Finale

Acordul se va elabora numai în limba român .
Eventualele dispute rezultate din prezentul acord  sau în leg tur  cu acesta, pe care P ile nu le pot solu iona pe cale
amiabil , vor fi solu ionate de instan ele competente.
Acordul se supune legisla iei române ti în vigoare.
Acordul va fi întocmit în …..exemplare , câte unul pentru fiecare parte i unul pentru Autoritatea Contractant .

Reprezentant asociat  principal
……………………..
Semn tur
……………………
L.S

Reprezentant asociat 1 Reprezentant asociat 2
………………… ….. ………………
Semn tur Semn tur
………… …………
L.S L.S
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FORMULARUL 14
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

La contractul de achizi ie publica nr……/…….. încheiat intre __________________
__________________________ privind execu ia ________________________________
           (denumire autoritare contractanta)
la “_______________________________________________________________”.
                                                                          (denumire contract)

1. P i contractante:

Acest contract este încheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si
              (adresa,tel.,fax)

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaz  contractant general

si

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,
                                                                                                                                     (adresa,tel.,fax)
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director
Economic, denumita in cele ce urmeaz  subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:
            (lucr ri,produse,servicii)

- ____________________
- ____________________.

Art.2. Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.
                                 (lucr ri,produse,servicii)
Art.3. Contractantul general va pl ti subcontractantului urm toarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de c tre contractantul general
a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate
                                                                                                                       (lucr ri,produse,servicii)
in perioada respectiva.
- plata ___________________________ se va face in limita asigur rii finan rii _______
                (lucr rilor, produselor, serviciilor)
____________________________ de c tre beneficiarul __________________________
                (lucr rilor, produselor, serviciilor)                                                       (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de execu ie a ___________________________ este in conformitate cu
                                                                 (lucr rilor, produselor, serviciilor)
contractul, e alonat  conform graficului anexa la contract.
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Art.5. Durata garan iei de bun  execu ie este de ____ luni si începe de la data semn rii procesului
verbal încheiat la terminarea ________________________.
                                                                                        (lucr rilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documenta ia completa verificata cu
dispozi iile legale.

3. Alte dispozi ii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________
                                                                                                                    (lucr rilor, produselor, serviciilor)

si neîncadrarea din vina subcontractantului,  in durata de execu ie angajata de contractantul general in
fata beneficiarului, subcontractantul va pl ti penalit i de ______% pe zi întârziere din valoarea
____________________ nerealizata la termen.
(lucr rilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prev zute la art.3. , contractantul general va pl ti
penalit i de _____ % pe zi întârziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaz  fata de contractant cu acelea i obliga ii si responsabilit i pe care
contractantul le are fata de investitor conform
contractului______________________________________________________________.
                                                                                      (denumire contract)
Art.9. Neîn elegerile dintre p i se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor solu iona pe cale legala.

Prezentul contract s-a încheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________ _________________________
              (contractant)                                                    (subcontractant)
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FORMULARUL 15

OFERTANTUL,

         ____________________
            (denumirea/numele)

Grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor

Numele Func ie Sarcina
(raporturi
solicitate)

ziua/s pt mân /lun num rul de
zile/

pt mâni/
luni

1 2 3  ...
1 total 1
2 total 2
.... total ....

Denumire
activitate

Num rul
de

persoane
aferente
fiec rei

activit i

ziua/saptamana/luna num rul
de

zile/
pt mâni/

luni

1 2 3 ...
1 total 1
2 total 2
... total ...

Ofertant,

________________
(semn tura autorizata)
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FORMULARUL 16

Antet/contestator
………………………….

CONTESTATIE

Subscrisa ………………………….cu sediul in…………………cod unic de
înregistrare…………………………reprezentata legal prin…………………………………in calitate
de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ……….organizata de autoritatea
contractanta ……………………………..având sediul in……………………………..
Contest decizia autorit ii contractante………………………………………pe care o consider
nelegala.
Motivele care stau la baza contesta iei sunt :

- In fapt…………………………………………..
- in drept :……………………………………….
In sprijinul contesta iei depun urm toarele mijloace de proba ;
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Semn tura/stampila
 reprezentat legal

(nume/prenume in clar)

ATENTIE !
formularea in mod necorespunz tor a contesta iei conduce la RESPINGEREA ACESTEIA !
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FORMULARUL 17
Ofertant,
............................
(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA OFERTANTULUI LA
SEDINTA DE DESCHIDERE

                Subsemnatul ..................................(numele), posesor al actului de
identitate............(tipul actului) seria ............ nr. ..................., emis de .....................(emitent) la data
de ........................................,  cod numeric personal..................................., in calitate de
........................(func ia), reprezentant legal al .......................................(denumirea/numele
ofertantului), conform ....................................... (se men ioneaz  documentul legal prin care a fost
numit reprezentantul legal), împuternicesc persoanele de mai jos sa reprezinte
ofertantul........................ ( denumirea /numele ofertantului) la edin a de deschidere din cadrul
procedurii de atribuire a contractului: ELABORARE SF+PT+CS+DE pentru – Locuin e
sociale – Zona Cserhat - etapa III

                1.Domnul/Doamna ..................................(numele), posesor al actului de
identitate............(tipul actului) seria ............ nr. ..................., emis de .....................(emitent) la data de
........................................,  cod numeric personal...................................;
                2. .......................................
( Se trec toate persoanele împuternicite sa reprezinte ofertantul la edin a de deschidere)

Data complet rii..................................

Ofertant,
 ................................
(Semn tura autorizata)

...................................................(numele reprezentantului legal si semn tura)

Se vor ata a copii dup  actele de identitate ale persoanelor nominalizate
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 IV   CONTRACT   DE   SERVICII
nr....................din.....................

Preambul

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor
de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modific ri si
complet ri prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de servicii, intre

MUNICIPIULODORHEIU SECUIESC, adresa sediului Odorheiu Secuiesc, Pia a Prim riei, nr.5,
telefon/fax 0266-218383, cod fiscal 4367558, cont trezorerie  246302704367558, reprezentatã prin
BUNTA LEVENTE, având func ia de primar, în calitate de achizitor, pe de o parte

si
…………………………………… cu sediul în ………………………………………., telefon

………………, fax ………………, înregistrat  la Registrul Comer ului …………………….., Cod
Unic de Înregistrare nr. …………………, cont nr. ……………………………… deschis la
………………………………, reprezentat  legal prin ……………………………………………, în
de
in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Defini ii

2.1 - In prezentul contract urm torii termeni vor fi interpreta i astfel:
a. contract – reprezint  prezentul contract  si toate Anexele sale.
b. achizitor si  prestator  - p ile contractante, a a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pre ul contractului - pre ul pl tibil prestatorului de c tre achizitor, in baza contractului, pentru
îndeplinirea integrala si corespunz toare a tuturor obliga iilor asumate prin contract;
d. servicii - activit i a c ror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, ma inile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obliga ia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f. for a major -  un eveniment mai presus de controlul p ilor, care nu se datoreaz  gre elii sau vinei
acestora, care nu putea fi prev zut la momentul încheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: r zboaie,
revolu ii, incendii, inunda ii sau orice alte catastrofe naturale, restric ii ap rute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enun iativa. Nu este considerat for  majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, f  a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obliga iilor uneia din p i;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excep ia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezint  zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se oblig  s  elaboreze i s  furnizeze documenta ia de elaborare a
ELABORARE SF+PT+CS+DE Pentru Llocuin e sociale-etapa III, în conformitate cu
activit ile prev zute în Caietul de Sarcini i cu obliga iile asumate prin prezentul contract.
În prima faz  se va elabora SF. Celelalte faze se vor realiza în urma comenzii beneficiarului, dup
aprobarea în Consiliul Local al SF-ului
 4.2. - Achizitorul se oblig  s  pl teasc  Prestatorului pre ul convenit pentru îndeplinirea contractului.

5. Pre ul contractului
5.1 - Pre ul convenit pentru îndeplinirea contractului, pl tibil Prestatorului de c tre achizitor conform
graficului de pl i, este de ……………………… lei (RON), din care T.V.A. ……………………… lei

6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de ________ luni, începând de la data deschiderii contului de
garan ie de buna execu ie a contractului.
Etapele contractului:
I. Studiu de fezabilitate
II. Proiect tehnic +DS
III. DDE
6.2. Prezentul contract înceteaz  s  produc  efecte odat  cu semnarea procesului verbal de recep ie
finala a obiectivului de investi ii proiectat.

7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe dup  constituirea garan iei de buna execu ie.

8. Documentele contractului
8.1  - Documentele contractului sunt:
         a) propunerea tehnic i propunerea financiar ;
         b) graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor
         c) caietul de sarcini
         d) acte adi ionale, dac  exist
         e) scrisoarea de garan ie bancar  pentru bun  execu ie, daca exista;
         e) alte anexe la contract.

9. Obliga iile principale ale prestatorului
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9.1.Standarde
9.1.1- 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.Drepturi de proprietate intelectual
9.3.1 - Prestatorul se obliga sa desp gubeasc  achizitorul împotriva oric ror:

i) reclama ii si ac iuni in justi ie, ce rezulta din înc lcarea unor drepturi de proprietate
intelectual  (brevete, nume, m rci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instala iile sau utilajele folosite pentru sau in leg tura cu produsele achizi ionate, si

ii)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excep ia situa iei in
care o astfel de înc lcare rezult  din respectarea caietului de sarcini întocmit de c tre
achizitor.

9.4. Caracterul confiden ial al contractului
9.4.1. (1) O parte contractant  nu are dreptul, f  acordul scris al celeilalte p i:
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei ter e p i, în afara acelor
persoane implicate în îndeplinirea contractului;
    b) de a utiliza informa iile i documentele ob inute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului, în alt scop decât acela de a- i îndeplini obliga iile contractuale.
    (2) Dezv luirea oric rei informa ii fa  de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va
face confiden ial i se va extinde numai asupra acelor informa ii necesare în vederea îndeplinirii
contractului.
   9.4.2. - O parte contractant  va fi exonerat  de r spunderea pentru dezv luirea de informa ii
referitoare la contract dac :
    a) informa ia era cunoscut  p ii contractante înainte ca ea s  fi fost primit  de la cealalt  parte
contractant ; sau
    b) informa ia a fost dezv luit  dup  ce a fost ob inut acordul scris al celeilalte p i contractante
pentru asemenea dezv luire; sau
    c) partea contractant  a fost obligat  în mod legal s  dezv luie informa ia.

10. Obliga iile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa recep ioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul
convenit.
10.2 – Achizitorul se obliga sa pl teasc  pre ul c tre prestator in termenele prev zute la clauza 17.

11. Sanc iuni pentru neîndeplinirea culpabila a obliga iilor i rezilierea contractului
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reu te s i execut  obliga iile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pre ul contractului, ca penalit i, o suma
echivalenta cu 0,15% pe zi întârziere din valoarea contractului r mas de executat.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onoreaz  facturile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei prev zute la clauza 13.3, acesta are obliga ia de a pl ti, ca penalit i, o sum  echivalent  cu o
cot  procentual  din plata neefectuat : 0,15 % / zi întârziere.
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11.3 - Nerespectarea obliga iilor asumate prin prezentul contract de c tre una dintre p i d  dreptul
ii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare i de a pretinde plata de daune-interese.

11.4. - Achizitorul î i rezerv  dreptul de a denun a unilateral contractul de furnizare, în cel mult 10 de
zile de la apari ia unor circumstan e care nu au putut fi prev zute la data încheierii contractului i care
conduc la modificarea clauzelor contractuale în a a m sur  încât îndeplinirea contractului respectiv ar
fi contrar  interesului public.
11.5. - În cazul prev zut la clauza 11.4 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunz toare pentru partea din contract îndeplinit  pân  la data denun rii unilaterale a
contractului.
 11.6 - Prezentul contract înceteaz  de plin drept, f  a mai fi necesar  interven ia unei instan e
judec tore ti în cazul în care una dintre p i:

- este declarat  în stare de incapacitate de pl i sau a fost declan at  procedura de lichidare;
- cesioneaz  drepturile i obliga iile sale prev zute în prezentul contract f  acordul celeilalte

i;
- prime te o notificare (argumentate prin motive întemeiate) prin care i se aduce la cuno tin

faptul c  nu i-a executat sau î i execut  în mod necorespunz tor obliga iile care îi revin.
 11.7. - În cazul prev zut la pct. 11.4 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz toare
pentru partea din contract îndeplinit  pân  la data încet rii de plin drept a contractului.

Clauze specifice

12. Garan ii
12.1 Garan ia de plat  a avansului
12.1. 1- (1) Prestatorul are obliga ia de a constitui garan ia de plat  a avansului în termen de maxim
30 zile de la data semn rii contractului.

(2) Garan ia de plat  a avansului se constituie prin scrisoare bancar .
(3) Achizitorul are obliga ia de a efectua plata avansului numai dup  ce Prestatorul a f cut

dovada constituirii garan iei bancare de plat  a avansului.
12.1.2. – (1) Cuantumul garan iei de plat  a avansului este de 15% din valoarea contractului.
12.2 Garan ia de bun  execu ie a contractului
12.2.1. - (1) Prestatorul are obliga ia de a constitui garan ia de bun  execu ie a contractului în termen

de maxim 2 zile de la data semn rii contractului.
  (2)Garan ia de bun  execu ie a contractului se constituie pe toata perioada de derulare a

acestuia, prin re ineri succesive din plata cuvenit  pentru facturile par iale.
 (3) In cazul re inerilor succesive contractantul are obliga ia de a deschide un cont la dispozi ia

autorit ii contractante, la o banc  agreat  de ambele p i. Suma ini ial  depus  obligatoriu in contul
deschis este de 0,5% din valoarea contractului Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea
contractant  urmeaz  s  alimenteze acest cont prin re ineri din sumele datorate i cuvenite
contractantului pân  la concuren a sumei stabilite drept garan ie de bun  execu ie. Autoritatea
contractant  va dispune ca banca s  în tiin eze contractantul de v rs mântul efectuat, precum i de
destina ia lui. Contul astfel deschis este purt tor de dobând  în favoarea contractantului.
              (4) Achizitorul are obliga ia de a elibera garan ia pentru participare i de a emite ordinul de
începere a contractului numai dup  ce Prestatorul a f cut dovada constituirii garan iei de bun
execu ie.
   12.2.2. – (1) Cuantumul garan iei de bun  execu ie a contractului este de 10% (5% în cazuri
IMM)din valoarea contractului de servicii, respectiv ………………RON.
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    (2) Perioada garan iei se constituie pe toata durata valabilit ii contractului si se va restitui in
procent de  70% in termen de cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de c tre contractant a obliga iilor
asumate prin contract, si 30% dup  terminarea perioadei de garan ie specificata si asigurata de c tre
contractant.
    12.2.3. - Achizitorul are dreptul de a emite preten ii asupra garan iei de bun  execu ie, în limita
prejudiciului creat, dac  Prestatorul nu î i îndepline te obliga iile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei preten ii asupra garan iei de bun  execu ie achizitorul are obliga ia de a notifica
acest lucru Prestatorului, precizând totodat  obliga iile care nu au fost respectate.
    12.2.4.    Achizitorul va elibera scrisoarea de garan ie bancar  de bun  execu ie în termen de maxim
30 de zile de la efectuarea pl ii conform contractului.
13. Alte responsabilit i ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obliga ia de a executa serviciile prev zute in contract cu profesionalismul i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele,
instala iile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si
pentru contract, in m sura in care necesitatea asigur rii acestora este prev zuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.
13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu ia serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit –anexa la contract. Totodat , este r spunz tor atât de siguran a tuturor opera iunilor
si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
13.3. - Prestatorul are obliga ia de a presta serviciile aferente furniz rii documenta iei conform
caietului de sarcini, f a modifica pre ul contractului.
13.4. Dup  predarea documenta iei, prestatorul va avea obliga ia de a r spunde tuturor solicit rilor

cute în baza Legii nr.10/1995, pe o durat  de 5 ani de la data termin rii contractului f  a pretinde
costuri suplimentare.
13.5 Pe parcursul perioadei de implementare, Prestatorul are obliga ia de a prezenta achizitorului
predarea documentelor de proiectare conform  caietului de sarcini.
 13.6. Nerespectarea obliga iilor de la pct.13.3. i 13.5 atrage dup  sine refuzul justificat al
Achizitorului de a pl ti pre ul stabilit în contract
14. Alte responsabilit i ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se obliga sa pun  la dispozi ia prestatorului orice facilit i i/sau informa ii pe care
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.
15. Recep ie si verific ri
15.1 - 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.
15.2 - Verific rile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul
are obliga ia de a notifica, in scris,  prestatorului, identitatea reprezentan ilor s i împuternici i pentru
acest scop.
15.3. Documenta ia de elaborare a ELABORARE SF+PT+CS+DE pentru Locuin e
sociale ”,  se pred  beneficiarului în 4 exemplare,  conform caietului de sarcini,   precum i în
format electronic .
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 - (1)  Prestatorul are obliga ia de a începe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de începere a contractului.
Ordinul de începere a contractului va fi emis de achizitor in termen de cel mult 2 zile de la data
comunic rii deschiderii contului pentru constituirea garan iei de buna execu ie.

(2) In cazul in care  prestatorul sufer  întârzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului p ile vor stabili de comun acord:
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a)  prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si
      b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor ad uga la pre ul
contractului.
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prev zut
a fi terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit
de p i, termen care se calculeaz  de la data începerii prest rii serviciilor.
(2) In cazul in care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datoreaz   prestatorului, sau
ii) alte circumstan e neobi nuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin înc lcarea

contractului de c tre prestator,
îndrept esc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oric rei faze a
acestora, atunci p ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act adi ional.
16.3 - Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta
are obliga ia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul p ilor, prin act  adi ional.
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execu ie, orice
întârziere in îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalit i prestatorului.
17. Documente i modalit i de plat
    17.1. Plat  avans, reprezentând 15% din valoarea contractului se va înainta Prestatorului pe baza
urm toarelor documente:

a) garan ie bancar  pentru întreaga valoare a avansului, valabil  pe durata de
implementare a  contractului;

b) cerere de plat  din partea Prestatorului, identificarea financiar ;
c) factura fiscal ;

    17.2.  Plat  tran e intermediare
Plata tran elor intermediare poate fi solicitat , separat pentru fiecare proiect, pe m sura derul rii
contractului, pe baza urm toarelor documente:

a) cererea de plat  din partea Prestatorului,
b) factura fiscal ;

    17.3.  Plat  tran  final
Tran a final  se va achita în termen de maxim 28 de zile de la primirea facturii fiscale pe baza
raportului final avizat de beneficiarul proiectului.

Documentele necesare pla ii tran ei finale sunt:
a) cererea de plat  din partea Prestatorului;
b) factura fiscal ;

    17.4.  În situa ia existen ei unor modific ri fa  de cetralizatorul de pre uri prezentat de c tre
Prestator la momentul întocmirii i prezent rii ofertei , Achizitorul va trebui notificat în termen de
maxim 10 zile de la data apari iei situa iei.  Ulterior notific rii, p ile vor stabili dac  aceste
modific ri vor face obiectul unui act adi ional de modificare a contractului sau neacceptarea acestor
modific ri sub sanc iunea neaccept rii la plat  a acestora.

18. Ajustarea pre ului contractului
18.1 - Pentru serviciile prestate, pl ile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.
18.2 - Pre ul contractului nu se actualizeaz .
19. Amendamente
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19.1 - ile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adi ional, numai în cazul apari iei unor circumstan e care lezeaz
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prev zute la data încheierii
contractului.
20. Subcontractan i
20.1 - Prestatorul are obliga ia, in cazul in care p i din contract le subcontracteaz , de a încheia
contracte cu subcontractan ii desemna i, in acelea i condi ii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.
20.2 - (1) Prestatorul are obliga ia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate
cu subcontractantii desemna i.

(2) Lista subcontractan ilor, cu datele de recunoa tere ale acestora, cat si contractele încheiate
cu ace tia se constituie in anexe la contract.
20.3 - (1) Prestatorul este pe deplin r spunz tor fata de achizitor de modul in care îndepline te
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin r spunz tor fata de prestator de modul in care î i
îndepline te partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractan ilor daca ace tia nu î i
îndeplinesc partea lor din contract.
20.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a îndeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pre ul contractului si va fi notificata
achizitorului.
21. Cesiunea
21.1 - Prestatorul are obliga ia de a nu transfera total sau par ial obliga iile sale asumate prin contract,

 s  ob in , în prealabil, acordul scris al achizitorului.
21.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garan ia sau orice alte
obliga ii asumate prin contract.
22. For a major
22.1 - For a majora este constatata de o autoritate competenta.
22.2 - For a majora exonereaz  p ile contractante de îndeplinirea obliga iilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta ac ioneaz .
22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de ac iune a for ei majore, dar f  a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p ilor pana la apari ia acesteia.
22.4 - Partea contractanta care invoca for a majora are obliga ia de a notifica celeilalte p i, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozi ie in vederea limit rii
consecin elor.
22.5 - Daca for a majora ac ioneaz  sau se estimeaz  ca va ac iona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte i încetarea de plin drept a prezentului contract,

 ca vreuna din p i s  poat  pretinde celeilalte daune-interese.
23. Solu ionarea litigiilor
23.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neîn elegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leg tura cu
îndeplinirea contractului.
23.2 - Daca, dup  15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu
reu esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solu ioneze de c tre instan ele judec tore ti din România.
24. Limba care guverneaz  contractul
24.1 - Limba care guverneaz  contractul este limba romana.
25. Comunic ri
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25.1 - (1) Orice comunicare intre p i, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
25.2 - Comunic rile intre p i se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condi ia
confirm rii in scris a primirii comunic rii.
26. Legea aplicabila contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract, împreun  cu anexele sale fac parte din cuprinsul s u, reprezint  voin a
ilor i înl tura orice în elegere verbal  dintre acestea, anterior i ulterior încheierii lui.

ile au în eles s  încheie azi ..............  prezentul contract in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.

                            ACHIZITOR,                                                             PRESTATOR,
PRIMARIA MUNICIPIULUI

ORHEIU SECUIESC ______________________
PRIMAR,
BUNTA LEVENTE______________________

DIRECTOR TEHNIC
TIKOSI LASZLO_______________________

SERV.DE CONTABILITATE.
DVORAK IRINA __________________

VIZAT   JURIDIC,


