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I.a. Autoritatea contractant ă : 

Denumire: Direc Ńia General ă de Asisten Ńă Social ă şi Protec Ńia Copilului Prahova   

Adresa: Şoseaua Vestului, nr. 14-16, judeŃul Prahova 

Număr notificare la A.N.S.P.D.C.P.12182 

Localitate: Ploieşti Cod poştal: 100298 łara: România 

Persoana de contact:  
Compartimentul urmărire contracte şi achiziŃii publice 
Consilier juridic BuzăŃoiu Sorin 

Telefon: 0244-511400 

E-mail: achizitii@copilprahova.ro  Fax: 0244-586100 

Adresa/ele de Internet (dacă este cazul):  www.copilprahova.ro 

Adresa profilului cumpărătorului:  www.e-licitatie.ro 
 

I.b. Principala activitate sau activit ăŃi ale autorit ăŃii contractante 

 
 ministere ori alte autorităŃi publice centrale, 

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local 
 agenŃii naŃionale 
 autorit ăŃi locale  
 alte instituŃii guvernate de legea publică 
 instituŃie europeană/organizaŃie internaŃională 
 altele (specificaŃi) ........................................ 

 servicii publice centrale 
 apărare 
 ordine publică/siguranŃă naŃională 
 mediu  
 economico-financiare 
 sănătate 
 construcŃii şi amenajarea teritoriului 
 protec Ńie social ă 
 recreere, cultură şi religie 
 educaŃie 
 activităŃi relevante 

  energie 
  apă 
  poştă 
  transport 

 altele (specificaŃi)_______________ 

Autoritatea contractantă achiziŃionează în numele altor autorităŃi contractante?   DA   NU  

 
Alte informaŃii şi/sau clarificări pot fi obŃinute:   la adresa mai sus men Ńionat ă 
   altele: (specificaŃi / adresa/fax/interval orar) 
 
Orice ofertant are dreptul de a solicita, în scris, informaŃii şi clarificări despre elementele cuprinse în caietul de 

sarcini, numai dacă acestea au fost solicitate până la data limită. 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări:   

         Data:            26.11.2009        Ora :    15.00 

         Adresa:        la sediul autorit ăŃii contractante   

                             (datele de contact sunt prezentate la Sec Ńiunea I.a ) 

 Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 27.11.2009        Ora :    15.00 

Răspunsurile la clarificări vor fi publicate de către autoritatea contractantă în SEAP, în SecŃiunea 
„DocumentaŃie şi clarificări” , fiind ataşate la anunŃul/invitaŃia de participare. 
 

În cazul în care operatorii economici solicită clarificări după termenul stabilit, autoritatea contractantă 
va răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi 
transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data 
limită de depunere a ofertelor. 
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Achizi Ńionarea documenta Ńiei de atribuire : 

 
Documenta Ńia de atribuire este publicată în SEAP, împreună cu anunŃul / invitaŃia de participare. 

DocumentaŃia de atribuire este pusă la dispoziŃia operatorilor economici prin asigurarea accesului direct şi 

nerestricŃionat la fişierul electronic disponibil în SEAP. 

I.c. Căi de atac 

Eventualele contestaŃii se pot depune: 
InstituŃia competentă pentru procedurile de mediere: 
Denumire: Consiliul Na Ńional de Solu Ńionare a Contesta Ńiilor  
Adresă: Bd. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Localitate: Bucure şti                      Cod poştal: 030084                     łara: România  
E-mail: office@cnsc.ro                      Telefon:  021-310.46.41           Fax:  021-310.46.42 

I.d. Sursa de finanŃare : 

Se specifică sursele de finanŃare ale contractului ce 
urmează a fi atribuit  
Buget local 2009 
(Obiective de investiŃii cu finanŃare din buget:  
CP Filipe ştii de Târg - proiectare în vederea acces ării de 
fonduri europene conform POR AXA 3 DMI 3.2 ) 

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

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1. Descriere 

Denumire contract: 
 

Contract de servicii - „Elaborare documenta Ńie tehnico-economic ă pentru « Lucr ări de 
modernizare cl ădiri, re Ńele utilit ăŃi, facilit ăŃi de acces şi dot ări cu echipamente specifice nevoilor 
beneficiarilor» în vederea acces ării de fonduri europene conform Programului Opera Ńional 
Regional 2007-2013, Axa prioritar ă 3 – Îmbun ătăŃirea infrastructurii sociale, Domeniul major 2 – 
Reabilitare / modernizare / dezvoltare şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” 
 

II.1.1. Denumire contract şi locaŃia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespund în cea mai mare parte obiectului contractului vostru sau achiziŃiei) 

(a) Lucrări   (b) Produse  (c) Servicii   

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

Cumpărare  
Leasing  
Închiriere  
Cumpărare în rate  

Categoria serviciului:  2A   
 2B   

Categoria nr. 12 
(Se specifică din care categorie de servicii 
aparŃine obiectul contractului: fie din 
Anexa 2A, fie din Anexa 2B.)     

Principala locaŃie a lucrării : 
 

Principalul loc de livrare: 
 

Principalul loc de prestare : 
La sediul operatorului 
economic câ ştig ător 

Cod CPV: 
 

Cod  CPV :  
 

Cod  CPV : 
71000000-8 (Servicii de 
arhitectură, de construcŃii, de 
inginerie şi de inspecŃie) – Rev. 2 
 

 

II.1.2. Procedura se finalizează prin:  Contract de achizi Ńie public ă   
 Încheierea unui acord-cadru   

II.1.3. Durata contractului de achiziŃie publică  

 ani    luni                     zile       maxim maxim maxim maxim 11110000       de la data semn ării contractului  ,  
( termen maxim pentru Faza 1 de proiectare )  

sau începând cu data de    /    /      (zz/ll/aaaa/) 

Notă: Factura fiscal ă trebuie emis ă cel târziu la data de 23.12.2009, pentru a se pute a efectua 
plata acesteia pân ă la data de 28.12.2009. 
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II.1.4. InformaŃii privind acordul cadru (dacă este cazul)                NU ESTE CAZUL   

Acordul-cadru cu mai mulŃi operatori nr.     sau, dacă este cazul, 
nr.     maxim al participanŃilor la acordul-cadru vizat 

Acordul-cadru cu un singur operator  

Durata acordului-cadru:  Durata în ani     sau luni     

Posibilitatea de a relua competiŃia cu semnatarii acordului-cadru DA       NU  

II.1.5. Divizare pe loturi  DA       NU  

Ofertele se depun pentru: 

 un singur lot  unul sau mai multe loturi  toate loturile 

Alte informaŃii referitoare la loturi: 

II.1.6. Ofertele alternative sunt acceptate DA       NU  

II.2. Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1. Total cantităŃi / prestaŃii servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi opŃiunile, dacă există) 
 

       Conform Caietului de sarcini – Tema de proiectare, anexat la anun Ń / invita Ńie de participare. 
 

 
 

II.2.2. OpŃiuni DA       NU  

Dacă există, descrierea acestor opŃiuni: 

 

III. CondiŃii specifice contractului  

III.1. Alte condiŃii particulare referitoare la contract (după caz) 

III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) 

III.1.2. Altele (dacă DA, descrieŃi) 

            DA       NU  

            DA       NU  
 

IV. PROCEDURA 

IV.1. Procedura selectată 

LicitaŃie deschisă  

LicitaŃie restrânsă  

LicitaŃie restrânsă accelerată  

Dialog competitiv  

Negociere cu anunŃ de participare  

Negociere fără anunŃ de participare  

Cerere de oferte  

Concurs de soluŃii  

(procedur ă desf ăşurat ă prin utilizarea mijloacelor 
electronice puse la dispozi Ńie de operatorul SEAP: 
orice operator economic înregistrat în SEAP are 
dreptul de a transmite ofert ă). 

 

IV.1.1. Etapa finală de licitaŃie electronică DA       NU  

Dacă DA, informaŃii adiŃionale despre licitaŃia electronică : 

IV.2. LegislaŃia aplicată : 

- O.U.G. nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- H.G. nr. 925/2006  pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 
şi completările ulterioare ; 
- H.G. nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii ; 
- alte acte normative ( a se vedea :  www.anrmap.ro  ) 
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V. CRITERII DE CALIFICARE  

V.1. Situa Ńia personal ă a ofertantului 
 

V.1.1. DeclaraŃie privind eligibilitatea 
 

Solicitat   Nesolicitat  

Cerin Ńe obligatorii :  
- se va completa Formularul  nr. 2  „DeclaraŃie privind eligibilitatea”  
 

V.1.2. DeclaraŃie privind neâncadrarea în 
prevederile art.181 din OUG. nr. 34/2006 
 

Solicitat   Nesolicitat  

Cerin Ńe obligatorii :  
- se va completa Formularul nr. 3  „DeclaraŃie privind neîncadrarea în 
situaŃiile prevăzute la art. 181 din ordonanŃă”. 

 
V.1.3. Certificate constatatoare 
 

Solicitat   Nesolicitat  

Cerin Ńe obligatorii :  
- se vor prezenta Certificate constatatoare  privind îndeplinirea 
obligaŃiilor de plată a impozitelor, taxelor şi  contribuŃiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara în 
care este stabilit, valabile la data deschiderii ofertelor : 
1. Certificat  emis de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice şi 
Controlului Financiar de Stat - bugetul de stat ; 
2. Certificat  emis de Primăria de la sediul social şi punctul de lucru 
implicit - taxe şi impozite locale [bugetul local] . 

Notă : 
- documentele solicitate la acest capitol sunt OBLIGATORII  şi fac parte din categoria celor care NU POT FI COMPLETATE 
ULTERIOR. 
- documentele trebuie transmise în SEAP în format e lectronic, fiind ata şate ca fi şiere/documente cu extensia  
„.doc”sau „.pdf”, dup ă caz. 
- în cazul în care, din motive tehnice, nu este posib ilă transmiterea anumitor documente în format electron ic prin 
intermediul SEAP , documentele respective pot fi transmise autorităŃii contractante în forma şi utilizându-se modalitatea de 
comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la regulile de comunicare şi 
transmitere a datelor. Însă, operatorul economic trebuie să fie înregistrat ca particpant în SEAP. 
- în cazul neprezentării acestor documente, oferta se consideră INACCEPTABILĂ  ( conf. disp. art. 36 din H.G. nr. 925/2006 ) . 
 

V.2. Capacitatea de exercitare a activit ăŃii profesionale 
 

V.2.1. Persoane juridice / fizice române 1. Certificate - Registrul Comer Ńului  

Cerin Ńe obligatorii :   
- se va prezenta Certificatul constatator  emis de Oficiul Registrului 
ComerŃului, organizat, după caz, la nivel local sau la nivel naŃional, din 
care să rezulte: 
# obiectul de activitate al operatorului economic, care să corespundă 
categoriei de servicii solicitate  ;  
# că nu sunt înscrise menŃiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 64/1995 
privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare (respectiv, faptul că operatorul 
economic nu se află în incapacitate de plată sau în faliment);  
# data de eliberare a Certificatului va fi cu maxim 30 zile înainte de data 
deschiderii ofertelor. 
 

2. Certificat de înregistrare fiscal ă a operatorului economic  

Cerin Ńe obligatorii :   
- se va prezenta Certificatul de înregistrare fiscal ă a operatorului 
economic . 

V.2.2. Persoane juridice / fizice străine CerinŃe obligatorii:  
- se vor prezenta documente care dovedesc o formă de 
înregistrare/atestare ori apartenenŃa din punct de vedere profesional . 

Notă : 
- documentele solicitate la acest capitol sunt OBLIGATORII  şi fac parte din categoria celor care NU POT FI COMPLETATE 
ULTERIOR. 
- documentele trebuie transmise în SEAP în format electronic, semnate cu semnătură electronică. 
- în cazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin intermediul 
SEAP, documentele respective se transmit autorităŃii contractante în forma şi utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate 
de aceasta, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la regulile de comunicare şi transmitere a datelor. 
- în cazul neprezentării acestor documente, oferta se consideră INACCEPTABILĂ  ( conf. disp. art. 36 din H.G. nr. 925/2006 ) . 
 
Precizare: 
  În cazul în care în Ńara de origine sau în Ńara în care este stabilit operatorul nu se emit ast fel de documente sau 
acestea nu vizeaz ă toate situa Ńiile, atunci trebuie s ă fie acceptat ă: fie o declara Ńie pe proprie r ăspundere; fie o 
declara Ńie autentic ă dată în fa Ńa unui notar, a unei autorit ăŃi administrative sau judiciare ori a unei asocia Ńii 
profesionale care are competen Ńe în acest sens. 
 

V.3. Situa Ńia economic ă şi financiar ă  
 

V.3.1. InformaŃii privind situaŃia economico-financiară 

Solicitat                   Nesolicitat   - nu este cazul 
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   V.4. Capacitatea tehnic ă şi/sau profesional ă 
 

V.4.1. InformaŃii privind capacitatea 
                     tehnică şi / sau profesională 
 

Solicitat                    Nesolicitat  

1. Informa Ńii generale despre ofertant 
Cerin Ńe minime : 
- se va completa Formularul nr. 4  „ Fişa de informa Ńii generale ” , 
anexat la documentaŃia de atribuire, în care se va înscrie în mod 
obligatoriu contul IBAN deschis la unităŃile de Trezorerie ale statului 
(cerinŃă obligatorie pentru efectuarea plăŃilor), precum şi datele complete 
de identificare ale operatorului economic, inclusiv adresele de e-mail şi 
web. 
2. Experien Ńa similar ă.  
Cerin Ńe minime :  
- se va completa Formularul nr. 5  „ Fişă de informa Ńii privind 
experien Ńa similar ă” , anexat la documentaŃia de atribuire. 
 

Ofertantul va prezenta obligatoriu  experienŃa pentru proiecte similare 
care au câştigat finanŃare pre / postaderare: contract similar şi 
recomandare din partea beneficiarilor , contract de finan Ńare încheiat 
de autoritatea contractant ă beneficiar ă şi autoritatea finan Ńatoare. 
 

Nota:   
1.) Obiectul contractului similar  trebuie să conŃină: proiectare de 
arhitectură şi inginerie pentru fazele SF, DTAC, PT, DE, inclusiv 
expertiză tehnică, ridicare topografică, studiu geo. 
2.) Recomandarea  trebuie să cuprindă precizări cu privire la cel puŃin 
următoarele aspecte: 
- modul de îndeplinire a obligaŃiilor contractuale pe parcursul derulării 
contractului respectiv; 
- dacă pe parcursul derulării contractului au fost înregistrate: cazuri de 
greşeli tehnice produse din vina exclusivă a contractantului; 
- recepŃii amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de 
calitate; 
- ofertantul trebuie  sa aiba experienta in proiecte cu finantare pre şi post 
aderare. 
 

3. Pregătirea profesional ă şi calificarea personalului 
Cerin Ńe minime :  
- se va prezenta o Declara Ńie privind preg ătirea profesional ă şi 
calificarea persoanelor responsabile pentru îndepli nirea 
contractului -  Formularul   nr. 6  . 
- declaraŃia va cuprinde informaŃii cu privire la numărul mediu al 
personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numărul şi 
pregătirea cadrelor de conducere, precum şi persoanele direct 
responsabile de îndeplinirea contractului şi asigurarea serviciilor cu 
responsabili tehnici atestaŃi în domeniu. 
- ofertantul va prezenta obligatoriu  lista persoanelor  responsabile cu 
întocmirea documentatiei  şi atestarea profesionala a acestora pe 
fiecare categorie de lucrări. Se vor prezenta obligatoriu : 

- Atestat Ordinul ArhitecŃilor Romania - pentru architect; 
- Certificatul de atestare MDRL – pt. verificatorul şi/sau auditorul 

energetic cu competenŃe în construcŃii şi/sau instalaŃii; 
- DeclaraŃii de disponibilitate pentru personalul declarat 

răspunzător de execuŃia lucrării în cazul în care nu este 
angajat al ofertantului. 

 

4. Standarde de asigurare a calit ăŃii   
Cerin Ńe minime :  
- se va prezenta  Certificat ISO 9001 sau echivalent (certificat pentru 
sistemul calităŃii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000 sau 
echivalent pentru servicii de proiectare). 
 

 5. Standarde privind protec Ńia mediului   
Cerin Ńe minime :  
 -  se va prezenta  Certificat ISO 14001 sau echivalent (certificat pentru 
sistemul de management de mediu, aplicat pe baza standardelor SR EN 
ISO seria 14000 sau echivalent pentru servicii de proiectare). 
 

6. Asigurare r ăspundere civil ă profesional ă  
Cerin Ńe minime :  
- ofertantul va prezenta obligatoriu Declara Ńie pe proprie r ăspundere  
pentru încheierea până la semnarea contractului a unei asigur ări de 
răspundere civil ă profesional ă cu valoare minimă egală cu valoarea 
estimată a contractului. 

 

Observa Ńie: În cazul în care se vor constata omisiuni în proiect cu urmări 
grave în execuŃia lucrărilor, autoritatea contractantă este îndreptăŃită să 
solicite despăgubiri. 

Notă:  În cazul în care în Ńara de origine sau în Ńara în care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea 
nu vizează toate situaŃiile, atunci trebuie să fie acceptată : 
          - fie o declaraŃie pe proprie răspundere; 
         - fie o declaraŃie autentică dată în faŃa unui notar, a unei autorităŃi administrative sau judiciare ori a unei asociaŃii 
profesionale care are competenŃe în acest sens. 
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V.5. Subcontractan Ńi 
 
V.5. InformaŃii privind subcontractanŃi 

Solicitat                  Nesolicitat   

CerinŃe minime:  
- dacă este cazul , se va prezenta proporŃia în care contractul de prestări 
servicii urmează să fie îndeplinit de către subcontractanŃi şi specializarea 
acestora, prin completarea Formularul nr. 7  „Declara Ńie privind 
partea/p ărŃile din contract care sunt îndeplinite de subcontra ctant şi 
specializarea acestora” . 
- în cazul asociaŃilor se vor prezenta acordurile de asociere semnate de 
către părŃi. 

 
 

Aten Ńie ! 
      Toate documentele prezentate autorităŃii contractante în original , se vor restitui ofertanŃilor numai în baza unei solicitări 
scrise, cu condiŃia prezentării unei copii legalizate de pe acestea în termen de cel mult două zile de la ridicarea documentului în 
original. 
      Nerespectarea acestui termen, se va sancŃiona cu declararea ofertei ca fiind INACCEPTABILĂ datorită lipsei documentului 
respectiv. 
 

VI. PREZENTAREA OFERTEI  

VI.1. Limba de redactare a ofertei  LIMBA ROMÂNĂ 

VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei 20 de zile (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

VI.3. GaranŃia de participare 
Solicitat                  Nesolicitat   

- nu este cazul 

 
VI.4. Modul de prezentare a  

                                     propunerii tehnice 

La întocmirea propunerii tehnice se va Ńine cont de specificaŃiilor tehnice 
minime considerate obligatorii, astfel cum sunt stabilite în Caietul de 
sarcini – Tema de proiectare. 
 

Pentru evaluarea corectă a situaŃiei în teren ofertantul este obligat sa 
viziteze amplasamentul lucr ării  împreună cu un reprezentant al 
Serviciului Tehnic din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova la o dată stabilită 
până la termenul limită de solicitare a clarificărilor.  
În urma acestei vizite se va întocmi un Proces- Verbal care va face 
parte integrant ă din documenta Ńia de ofertare . 
 

Vizitarea amplasamentului  se poate realiza în perioada: 

             23.11.2009, ora 08.30  -  26.11.2009, ora 16.00 
 

Propunerea tehnică se elaborează – în mod obligatoriu – în concordanŃă 
cu cerinŃele cuprinse în caietul de sarcini, să furnizeze toate informaŃiile 
necesare pentru evaluarea tehnică, astfel încât să se asigure 
posibilitatea verificării corespondenŃei propunerii tehnice cu specificaŃiile 
tehnice prevăzute în caietul de sarcini. 
 

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică Graficul de eşalonare, 
conform Caietului de sarcini. 
 

Ofertele vor fi însoŃite de certificate sau alte asemenea documente, 
precum şi de informaŃiile pe care ofertantul le consideră necesare pentru 
evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice în original sau copie. 

 
VI.5. Modul de prezentare a  
                              propunerii financiare 

 Obligatoriu, propunerea financiară trebuie semnată şi ştampilată de 
reprezentantul legal al ofertantului. 
 

Propunerea financiară constă în completarea Formularului de ofertă – 
Formular nr. 8 şi Anexa la Formularul nr. 8  şi va fi elaborată, în mod 
obligatoriu, cu respectarea datelor şi condiŃiilor din caietul de sarcini. 
 

Propunerea financiar ă (valoarea ofertei) va fi exprimat ă în LEI 
(RON), fără TVA . 
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VI.6. Modul de prezentare a ofertei 
 
 
 
 
 

 
# Nu se  accept ă OFERTE ALTERNATIVE. 
 
# Ofertele vor fi transmise în SEAP în format elect ronic, pân ă la data 
limit ă stabilit ă şi îşi vor asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusi v 
for Ńa major ă. 
 
# în cazul în care, din motive tehnice , nu este posibilă transmiterea 
anumitor documente în format electronic prin intermediul SEAP, 
documentele respective se transmit autorităŃii contractante în forma şi 
utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu 
respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la regulile de 
comunicare şi transmitere a datelor. 
 
# în astfel de cazuri, oferta se depune şi se înregistreaz ă la 
Registratura Direc Ńiei Generale de Asisten Ńă Social ă şi Protec Ńia 
Copilului Prahova, loc.Ploie şti, Şos. Vestului, nr. 14 – 16,cod po ştal 
100298 , jud. Prahova, Camera 101- Registratur ă. 
 
# Ofertantul va introduce oferta sa în plicuri separate, notând 
corespunzător plicurile, după cum urmează : 
 
- cu menŃiunea “DOCUMENTE DE CALIFICARE ” : plicul care trebuie să 
conŃină documentele de calificare. 
- cu menŃiunea “PROPUNERE TEHNICĂ” : plicul care trebuie să conŃină 
propunerea tehnică. 
- cu menŃiunea “PROPUNERE FINANCIARĂ” : plicul care trebuie să 
conŃină formularul de ofertă, în original, semnate şi ştampilate de 
persoana autorizată/împuternicită ; 
 
# Plicurile care conŃin documentele de calificare, propunerea tehnică şi 
propunerea financiară, în original, se vor sigila şi se vor introduce într-un 
plic exterior, închis în mod corespunzător şi netransparent. 
 
# Plicul exterior  trebuie să fie marcat astfel :                     

    Destinatar : „ Autoritatea contractant ă: Directia  Generala de 
Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Prahova,  loc.Ploie şti, Şos. 
Vestului, nr. 14 – 16,cod po ştal 100298 , jud. Prahova  ” . 
  

    Titlul : OFERTĂ PRESTĂRI DE SERVICII - „Elaborare 
documenta Ńie tehnico-economic ă pentru <<Lucr ări de modernizare 
clădiri, re Ńele utilit ăŃi, facilit ăŃi de acces şi dot ări >> la Centrul de 
Plasament Filipe ştii de Târg ” . 
 

    MenŃiunea : 
„A nu se deschide  înainte  de  data   

 02.12.2009,  ora 15.00 (oră stabilit ă de operatorul SEAP) ”  
 
# Dacă plicul exterior nu conŃine datele menŃionate, autoritatea 
contractantă nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 
# Oferta se va redacta în limba română şi va avea caracter ferm şi 
obligatoriu din punct de vedere al conŃinutului pe toată perioada de 
valabilitate stabilită de autoritatea contractantă. 
# OfertanŃii vor depune oferta la adresa indicată, până la data limită 
stabilită, şi îşi vor asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forŃa 
majoră. 
 

# Ofertantul va prezenta în plic nesigilat, al ături de ofert ă :  
- Scrisoarea de înaintare  ( Formularul nr. 1  ) - în original, 

completată şi ştampilată conform formularului anexat – obligatoriu . 

VI.7. Data limită de depunere a ofertelor  
           

02.12.2009 , ora 15.00 (or ă stabilit ă de operatorul SEAP) 

VI.8. Posibilitatea retragerii sau       
          modificării ofertei 

Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta 
numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei. 
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după 
expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancŃiunea 
excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziŃie publică. 
Ofertantul are obligaŃia de a-si menŃine oferta valabilă pe toată perioada 
de valabilitate solicitată. 

VI.9. Deschiderea ofertelor  Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 
 

02.12.2009, după ora 15.00 - 03.12.2009, pân ă la ora 18.00  
(data şi ora limit ă stabilit ă de operatorul SEAP pentru evaluare)  

 
la sediul autorit ăŃii contractante şi în SEAP: www.e-licitatie.ro   
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VII.  CRITERII DE ATRIBUIRE 

Factor de evaluare Pondere 

1. PreŃul ofertei  80 % 

2. Termenul de execu Ńie pentru Faza 1 20 % 
 

Punctaj total = Punctaj financiar x 80 % + Punctaj termen execu Ńie x 20 %  
 
 

Oferta cu punctajul total cel mai mare va fi desemnată câştigătoare, în condiŃiile în care aceasta 
îndeplineşte criteriile de calificare impuse prin documentaŃia de atribuire. 
 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul : 
 

Oferta câştigătoare se va stabili numai dintre ofertele declarate de către comisia de evaluare ca fiind 
admisibile, prin aplicarea următorului algoritm de calcul : 
 

Factor de evaluare Pondere 

1. PreŃul ofertei  80 % 
 
          Ponderea corespunz ătoare pentru factorul de evaluare „Pre Ńul ofertei” este de 80 % şi se acord ă astfel: 

a) pentru oferta cu cel mai scăzut preŃ se acordă punctajul maxim alocat = 100 puncte ; 
b) pentru alt preŃ decat cel prevăzut la lit.a), punctajul se calculează astfel: 

Punctaj (n) = [ Pre Ń min. / Pre Ń (n) ] x Punctaj max. 
unde: 

- Punctaj (n)  = punctajul obŃinut de oferta (n) ; 
- PreŃ min.   = oferta cu cea mai mică valoare dintre ofertele prezentate ; 
- PreŃ (n)   = valoarea ofertei al cărei punctaj se calculează ; 
- Punctaj max.  = punctajul maxim aplicat factorului de evaluare, adică 100 puncte. 

 

Factor de evaluare Pondere 

2. Termenul de execu Ńie pentru Faza 1 20 % 
 
          Ponderea corespunz ătoare pentru factorul de evaluare „Termenul de exec uŃie pentru Faza 1” este de 20% şi se 
acord ă astfel: 

a) pentru oferta cu cel mai scăzut termen de execuŃie = 100 puncte ; 
b) pentru alt termen decât cel prevăzut la lit.a), punctajul se calculează astfel: 

Punctaj (n) = [ Termen min. / Termen (n) ] x Puncta j max. 
unde: 

- Punctaj (n)  = punctajul obŃinut de oferta (n) ; 
- Termen min.  = oferta cu cel mai mic termen de execuŃie dintre ofertele prezentate ; 
- Termen (n)  = termenul de execuŃie din oferta al cărei punctaj se calculează ; 
- Punctaj max.  = punctajul maxim aplicat factorului de evaluare, adică 100 puncte. 

 
Oferta  financiara  va fi  prezentata in mod detali at pe fiecare  faza de  proiectare. 
 
Stabilirea ofertei câ ştigătoare: 

Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile. 

    În conformitate cu disp. art. 14 din H.G. nr. 925/2006, în cazul în care criteriul este „oferta cea mai 

avantajoasă din punct de vedere economic”, astfel cum este prevăzut la art. 198 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

nr.34/2006, autoritatea contractantă are obligaŃia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire 

precizat în anunŃul de participare şi în documentaŃia de atribuire, în condiŃiile în care ofertantul respectiv 

îndeplineşte criteriile de selecŃie şi calificare impuse. 

    Având în vedere dispoziŃiile art. 15 din O.U.G. nr. 34/2006 şi faptul că în cadrul prezentei achiziŃii 

publice, prin excepŃie, obiectul contractului include şi prestaŃii intelectuale, autoritatea contractantă a utilizat şi 

factori de evaluare cu referire la experienŃa şi/sau calificarea profesională ale personalului de specialitate/ 

experŃilor care vor avea roluri esenŃiale în îndeplinirea contractului. 

 
NOTĂ :      În situaŃia în care preŃul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată 
comunicată prin anunŃul/invitaŃia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare 
pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică care face obiectul prezentei proceduri, în conformitate cu 
dispoziŃiile art. 36 alin. (1) lit.e) din H.G. nr. 925/2006, oferta admisibilă cea mai avantajoasă poate fi declarată 
INACCEPTABILĂ şi autoritatea contractantă este în drept să anuleze procedura de achiziŃie publică.  
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VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIłIE PUBLICĂ  
 

VIII.1.  Ajustarea preŃului contractului 

DA                      NU  

  

Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al 
conŃinutului, pe toata durata de valabilitate şi trebuie să fie 
semnată, pe propria răspundere, de către persoana împuternicită 
legal de către ofertant.  
 

PreŃul pentru prestarea serviciilor în baza contractulu i este 
cel prezentat în ofert ă, exprimat în LEI (RON) şi rămâne ferm 
pe toat ă durata contractului.  
 

VIII.2. GaranŃia de bună execuŃie a   
                                                   contractului 
 
Solicitat                   Nesolicitat  

 

GaranŃia de bună execuŃie a contractului este în cuantum  
de 10 % din pre Ńul contractului , f ără TVA. 

 

GaranŃia de bună execuŃie se va constitui : 
     - printr-un instrument de garantare  emis în condiŃiile legii de 
o societate bancară sau de o societate de asigurări 
sau 
    - prin depunere în numerar la casieria autorit ăŃii 
contractante , în cazul în care valoarea nu depăşeşte 5000 lei. 
 

Ofertantul câştigător are obligaŃia de a constitui garanŃia de bună 
execuŃie a contractului în forma şi în termenul stabilite de către 
autoritatea contractantă.  
 

GaranŃia va fi valabilă pentru toată perioada de derulare a 
contractului şi va fi eliberată / restituită în condiŃiile prevăzute de 
legislaŃia în vigoare. 
 

Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de 
bună execuŃie, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu 
îşi îndeplineşte obligaŃiile asumate prin contract.  
 

Anterior emiterii unei pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie 
achizitorul are obligaŃia de a notifica acest lucru prestatorului, 
precizând totodată obligaŃiile care nu au fost respectate. 
 

VIII.3. Încheierea contractului de servicii 

 

Contractul se va încheia cu ofertantul câ ştigător, la sediul 
autorit ăŃii contractante, dup ă expirarea termenului legal de 
depunere a eventualelor contesta Ńii. 
 
Ofertan Ńii vor fi de acord cu termenii contractuali din Mod elul 
de contractul prezentat în formularele anexate . 
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FORMULARE 

 
 
 
 
 
 
 

Numărului 

Formularului 
Con Ńinut 

Formular nr. 1 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE  
(se utilizează numai în situaŃia în care, din motive tehnice, documentele de calificare, propunerea 
tehnică şi propunerea financiară nu pot ataşate participării la prezenta procedură de achizuiŃie publică) 

Formular nr. 2 DECLARAłIE privind eligibilitatea – document obligatoriu  

Formular nr. 3 DECLARAłIE privind neâncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 din 
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 – document obligatoriu  

Formular nr. 4 FIŞA DE INFORMAłII GENERALE – cerin Ńă minim ă 

Formular nr. 5 FIŞA DE INFORMAłII PRIVIND EXPERIENłA SIMILARĂ – cerin Ńă minim ă 

Formular nr. 6 DECLARAłIE privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor 
de conducere – cerin Ńă minim ă 

Formular nr. 7 DECLARAłIE privind partea/părŃile din contract care sunt îndeplinite de 
subcontractant şi specializarea acestora – dacă este cazul, cerin Ńă minim ă 

Formular nr. 8 FORMULAR DE OFERTĂ  – document obligatoriu  

Formular nr. 9 MODEL DE CONTRACT DE SERVICII, adaptat la cerinŃele solicitate de 
autoritatea contractantă – cerin Ńă minim ă 

 
 
N O T Ă : 

  Neprezentarea documentelor menŃionate mai sus sau a unor documente incomplete, precum şi 

netransmiterea în termen a unor solicitări de clarificare ulterioare din partea comisiei de evaluare a 

ofertelor, reprezint ă riscuri asumate de c ătre ofertan Ńi şi poate atrage dup ă sine respingerea 

ofertelor în cauz ă. 
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Formular nr. 1 
 
     ( cu sau fără antet  )  
 
      Operator economic                   Nr. înreg.     ............................... 
 
    ........................................            (nr. înregistrare la autoritatea contractantă ) 
 
      (denumirea/numele) 
 
Nr. înreg.     ...............................  

(nr. înregistrare la operatorul economic ) 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

     Către, 
Direc Ńia General ă de Asisten Ńă Social ă şi Protec Ńia Copilului Prahova  

Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 – 16  , jud. Prahova, cod poştal 100298 

(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 

 

      Ca urmare publicării în SEAP a AnunŃului/InvitaŃiei de participare nr. ........... din data de ................. 

privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de prestări servicii  

<< ELABORARE DOCUMENTA łIE TEHNICO-ECONOMICĂ PENTRU  

„LUCR ĂRI DE MODERNIZARE CLĂDIRI, REłELE UTILITĂłI, FACILITĂłI DE ACCES ŞI DOTĂRI” 
LA CENTRUL DE PLASAMENT FILIPE ŞTII DE TÂRG >>  

 
Cod CPV 71000000-8 (Servicii de arhitectură, de construcŃii, de inginerie şi de inspecŃie) (Rev.2) 

Noi, 

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

(denumirea/numele ofertantului) 

vă transmitem alăturat PLICUL sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând în original  şi în 

copie , OFERTA PRIVIND ACHIZIłIA PUBLICĂ SOLICITATĂ.  

 

Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinŃele 

dumneavoastră. 

 

 

Data completării: ..................................... 

 

 

       Cu stimă, 

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

      (numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului) 
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    Formular nr. 2 
 

      Operator economic 

    ........................................ 
      (denumirea/numele) 
 

DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

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

          (denumirea/numele) 

cu sediul în ................................................................................................................................................... ,  

(sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi sub sancŃiunile aplicate 

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaŃia prevăzută la art. 180 din OrdonanŃa de urgenŃă 

a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 

337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin 

hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii 

criminale, pentru corupŃie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

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

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

documente doveditoare de care dispun. 

 
Data completării: ..................................... 
                                                                         Operator economic, 
                                                  
............................................................. 

      (numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului) 
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    Formular nr. 3 
 

      Operator economic 

    ........................................ 
      (denumirea/numele) 
 

DECLARAłIE 

privind neîncadrarea în situa Ńiile prev ăzute la art. 181 din 

Ordonan Ńa de urgen Ńă a Guvernului nr. 34/2006 

 
 

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

cu sediul în ................................................................................................................................................... ,  
(sediul/adresa operatorului economic) 

în calitate de ofertant la procedura de  

CERERE DE OFERTE prin mijloace electronice  

(se menŃionează procedura) 

pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică având ca obiect :  

<< ELABORARE DOCUMENTA łIE TEHNICO-ECONOMICĂ PENTRU  

„LUCR ĂRI DE MODERNIZARE CLĂDIRI, REłELE UTILITĂłI, FACILITĂłI DE ACCES ŞI DOTĂRI” 
LA CENTRUL DE PLASAMENT FILIPE ŞTII DE TÂRG >>  

 
Cod CPV 71000000-8 (Servicii de arhitectură, de construcŃii, de inginerie şi de inspecŃie) (Rev.2) 

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), 

organizată la data de .......- .......-2009 ( zi / lună / an )  

de Direc Ńia General ă de Asisten Ńă Social ă şi Protec Ńia Copilului Prahova (denumirea autorităŃii contractante), 

declar pe propria raspundere că: 

    a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau 

activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu 

sunt într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

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

    c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale către bugetele 

componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în 

Ńara în care sunt stabilit până la data solicitată .......- .......-2009 ( zi / lună / an )  ; 

    d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta 

care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala. 

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

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice documente doveditoare 

de care dispun. 

    ÎnŃeleg că în cazul în care aceasta declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 

 
                                                                         Operator economic, 

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

      (numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului) 

 
 
 
 

    
 



 16 

Formular nr. 4 
 

     ( cu sau fără antet  )  
 
      Operator economic 
    ........................................ 
 
      (denumirea/numele) 
 
 

FIŞĂ DE INFORMAłII GENERALE 

1. Denumirea / numele operatorului economic : ............................................................................................................. 

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

2. Cod fiscal : ............................................. Atribut fiscal : ................. 

3. Adresa sediului central : localitatea .............................................................................................................................. , 

judeŃ / sector ................................................................................. , Ńara : ............................................................................... , 

strada ........................................................................................................... , nr. .............. , bloc ............. , scara ............... , 

etaj .............. , apt. ................ , cod poştal ................................... 

4. Telefon : .................................................. Fax : ..................................................  

Mobil : ........................................... (cu nominalizarea persoanei de contact) 

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

E-mail : ......................................................... Web : ...................................................................          

5. Certificat de înmatriculare / înregistrare : ..................................................................................................................... 

( număr, data şi locul înmatriculării / înregistrării ) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii (conform statutului) : ........................................................................................ 

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

7. Birourile filialelor / sucursalelor locale (dacă este cazul) : ………..................………………………………………. 

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

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

8. Principala piaŃă a afacerilor: : …………………………………….......................................................................…………. 

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

9. Cont IBAN nr :     RO …......… TREZ ………......... ………………………………….  

        deschis la Trezoreria ……...………………………………………… …………………………………………………………. 

10. Cifra de afeceri: 
 ____________________________________________________________________________ 
                                                                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: 
 ____________________________________________________________________________ 

 
 

Data completării : .................................  .................................................................................... 
(numele şi semnăturile persoanelor autorizate din partea Ofertantului) 

 
 
ATENłIE !  
Fişa de informaŃii va cuprinde în mod obligatoriu contul IBAN deschis la unităŃile de Trezorerie ale statului (cerinŃă obligatorie 
pentru efectuarea plăŃilor), precum şi datele complete de identificare ale operatorului economic, inclusiv adresele de e-mail şi 
web (pentru comunicări şi transmisii de date). 
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 Formular nr. 5 
 
      Operator economic 
    ........................................ 
      (denumirea/numele) 
 

EXPERIENłA  SIMILARĂ *) 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ......................................................................................................................................... 

    Numărul şi data contractului: ..................................................................................................................................................... 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ........................................................................................................................ 

    Adresa beneficiarului/clientului: ................................................................................................................................................         

      ............................................................................. ................................................    łara: 

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

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

(se bifează opŃiunea corespunzătoare) 
 __ 
|__| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaŃie) 
 __ 
|__| contractant asociat 
 __ 
|__| subcontractant 

4. Valoarea contractului:         exprimată în moneda în                  exprimată în 

                                                                             care s-a încheiat contractul                                     echivalent euro 

    a) iniŃială (la data semnării contractului):      ..........................................               ................................ 

    b) finală (la data finalizării contractului):       ...........................................               ................................ 

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluŃionare:  

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

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

6. Natura şi cantitatea de produse/servicii/lucrări care au fost asigurate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante 

prin care ofertantul/candidatul îşi susŃine experienŃa similară: 

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

      (numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului) 
 

 
------------ 
    *) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate prin prezentarea contractului respectiv în copie 

şi a recomandării din partea beneficiarului/clientului. 
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Formular nr. 6 
 
      Operator economic 
    ........................................ 
      (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAłIE 
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJ AT ŞI 

AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 
    Subsemnatul .......................................................................................................................... , reprezentant 

împuternicit al ............................................................................................................................................................................ , 

(denumirea / numele si sediul / adresa candidatului/ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 

prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

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

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

situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor 

din prezenta declaraŃie. 

    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai autorit ăŃii contractante - Direc Ńia 

General ă de Asisten Ńă Social ă şi Protec Ńia Copilului Prahova , cu sediul în Ploieşti, Şos. Vestului, 

nr. 14 – 16  , jud.Prahova, cod poştal 100298 , cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 

cu activitatea noastră. 

 
 
 ANUL 1: 2007 ANUL 2: 2008 ANUL 3: 2009 

 
PERSONAL ANGAJAT 

 

   

 
DIN CARE PERSONAL 

DE CONDUCERE 
 

   

 
 
    Anexat la prezenta DeclaraŃie veŃi găsi Lista persoanelor  responsabile cu intocmirea 
documentatiei  si atestarea profesionala a acestora pe fiecare categorie de lucrari, precum şi 
următoarele documente solicitate: 

- Atestat Ordinul Arhitectilor Romania - pentru architect; 
- Certificatul de atestare MDRL - pt verificatorul si/sau auditorul energetic cu competente in 

constructii si/sau instalatii; 
- Declaratii de disponibilitate pentru personalul declarat raspunzator de executia lucrarii in cazul 

in care nu este angajat al ofertantului. 
 
 
    Data completării : ................................. 
 
                                                                         Operator economic, 

                                                  

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

      (numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului) 
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    Formular nr. 7 
 
 
 
 
 

DECLARAłIE 
PRIVIND PARTEA/PĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
 
 

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

......................................................................................................................................................................................................... , 

(denumirea / numele si sediul / adresa candidatului/ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 

prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

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

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

situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor 

din prezenta declaraŃie. 

    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai autorit ăŃii contractante - Direc Ńia 

General ă de Asisten Ńă Social ă şi Protec Ńia Copilului Prahova , cu sediul în Ploieşti, Şos. Vestului, 

nr. 14 – 16  , jud.Prahova, cod poştal 100298, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 

cu activitatea noastră. 

 

 
Nr. 
crt. Denumire subcontractant Partea/părŃile din contract ce 

urmează a fi subcontractate 

Acord 
subcontractor cu 

specimen de 
semnătură 

1  
 

  

2  
 

  

,,,  
 

  

 
 
 
    Data completării : ................................. 
 
                                                                         Operator economic, 

                                                  

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

      (numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului) 
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    Formular nr. 8 
 

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

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

     Către, 
Direc Ńia General ă de Asisten Ńă Social ă şi Protec Ńia Copilului Prahova  

 Ploieşti, Şos. Vestului, nr. 14 – 16  , jud.Prahova, cod poştal 100298  
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 

 

    Domnilor, 

    1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii .................................................................................................. ,  
(numele în clar) 

reprezentanŃi ai ofertantului ................................................................................................................................................. , 
(denumirea/numele ofertantului) 

ne  oferim  ca,  în  conformitate cu  prevederile  şi cerinŃele cuprinse  în documentaŃia  mai sus menŃionată,  

să prestăm serviciul:  

<< ELABORARE DOCUMENTA łIE TEHNICO-ECONOMICĂ PENTRU  

„LUCRĂRI DE MODERNIZARE CLĂDIRI, REłELE UTILITĂłI, FACILITĂłI DE ACCES ŞI DOTĂRI” 
LA CENTRUL DE PLASAMENT FILIPE ŞTII DE TÂRG >>  

 
pentru suma totală de :  

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

.......................... , 
(suma în cifre şi în litere, precum şi moneda ofertei) 

 plătibilă  după  recepŃia  lucrărilor,  la  care  se  adaugă  T.V.A. ........... %  în  valoare  de ............................ 

............................................................................................................................................................................................................  
(suma în cifre şi în litere )  

    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după 

primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuŃie anexat, în 

............................................................................................................................. (perioada in cifre si in litere) . 

    3. Ne angajăm să menŃinem această oferta valabilă pentru o durată de ............... zile (de la termenul limită de primire a 

ofertelor), respectiv până la data de ......................... ( zi / lună / an ), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată 

oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 

dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

    5. Precizăm că: 
 
    |__|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
              marcat în mod clar "ofertă alternativă"; 
 
    |__|   nu depunem ofertă alternativă. 

            (se bifează opŃiunea corespunzătoare) 

    6. Am înŃeles şi consimŃim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanŃia de 

bună execuŃie în conformitate cu prevederile din documentaŃia de atribuire. 

    7. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă ofertă pe care o puteŃi primi. 

Data completării : ................................. 

...................................... (semnătura), în calitate de ................................................. (funcŃia deŃinută), legal autorizat să 

semnez oferta pentru şi în numele .............................................................................................................................................   

(denumirea/numele operatorului economic) 
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Anexă la  Formularul nr. 8 
Formular de ofert ă 

 

 

 

LISTA detaliat ă a pre Ńurilor / tarifelor pentru prestarea serviciilor 

 

PreŃ / tarif unitar, fără TVA Nr. 

crt. 
Denumire serviciu 

LEI (RON) 

1 Faza 1 de proiectare  

2 Faza 2 de proiectare,  
dup ă avizarea favorabil ă a proiectului de finan Ńare  

* VALOAREA TOTAL Ă A OFERTEI  

 

 

Data completării : ................................. 

...................................... (semnătura), în calitate de ................................................. (funcŃia deŃinută), legal autorizat să 

semnez oferta pentru şi în numele .............................................................................................................................................   

(denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

    Formular nr. 9 
 

Model de contract de servicii însu şit de ofertant  
( semnătura şi ştampila operatorului economic ) 

 
 
 
DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ                                                         S.C.  ______________ 
ŞI PROTECłIA COPILULUI PRAHOVA                                                                                             _____________  

Nr. înreg.              /                                            Nr. înreg.               /    
 
 

CONTRACT  DE  PRESTĂRI DE SERVICII  
<< ELABORARE DOCUMENTA łIE TEHNICO-ECONOMICĂ PENTRU  

„LUCRĂRI DE MODERNIZARE CLĂDIRI, REłELE UTILITĂłI, FACILITĂłI DE ACCES ŞI DOTĂRI” 
LA CENTRUL DE PLASAMENT FILIPE ŞTII DE TÂRG >>  

 

Cod CPV 71000000 - 8 ( Servicii de arhitectur ă, de construc Ńii, de inginerie şi de inspec Ńie) – Rev.2 
 

1. În temeiul O.U.G. nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337 / 2006, s-a încheiat 
prezentul contract de servicii, 
 

între 
     1.1. Direc Ńia General ă de Asisten Ńă Social ă şi Protec Ńia Copilului Prahova,  cu sediul în Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14–16, 
jud. Prahova, cod poştal 100298, telefon / fax : 0244 - 586100, 511400, Cod fiscal nr. 9770267, având contul IBAN  nr. RO 43 
TREZ 52124680220XXXXX deschis la Trezoreria Ploieşti, reprezentată prin Director Executiv Florea Vasilica, în calitate de 
achizitor , pe de o parte,  
şi 
   1.2. Societatea comercial ă ........................................................... , cu sediul în ........................................................... , 
telefon : ............... , fax : ............... , mobil : ................ , înregistrată la Registrul ComerŃului ................ sub nr. J .... / .... / ..... , 
Cod fiscal  nr. RO .................... , având contul IBAN nr. RO .... TREZ .................... deschis la Trezoreria .................... , 
reprezentată prin .................... , în calitate de prestator, pe de altă parte, 
 
2. DEFINIłII 

    2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel: 

    a. contract  - prezentul contract şi toate anexele sale; 
    b. achizitor  şi prestator  - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
    c. pre Ńul contractului  - preŃul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a 
tuturor obligaŃiilor asumate prin contract; 
    d. servicii  - activităŃile a căror prestare face obiectul contractului; 
    e. produse  - bunurile cuprinse în anexa / anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaŃia de a le furniza în legătură cu serviciile 
prestate conform contractului; 
    f. for Ńa major ă - un eveniment mai presus de controlul părŃilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la 
momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului ; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluŃii, incendii, inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunŃiativă. Nu este considerat forŃă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaŃiilor uneia din părŃi; 
    g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. INTERPRETARE 

    3.1. - În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi 
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
    3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice  dacă nu se specifică în mod diferit. 
 

CLAUZE OBLIGATORII 
 
4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI 

    4.1. - Prestatorul se obligă să presteze în favoarea achizitorului serviciile de << ELABORARE DOCUMENTA łIE TEHNICO-
ECONOMICĂ PENTRU „LUCRĂRI DE MODERNIZARE CLĂDIRI, REłELE UTILITĂłI, FACILITĂłI DE ACCES ŞI DOTĂRI” 
LA CENTRUL DE PLASAMENT FILIPE ŞTII DE TÂRG >> , în conformitate cu cerinŃele din caietul de sarcini şi obligaŃiile 
asumate prin prezentul contract. 
    4.2. – Achizitorul, prin unitatea beneficiară – Centrul de Plasament Filipe ştii de Târg , cu sediul în com.Filipeştii de Târg, 
str.Cuza Vodă, nr.12, jud. Prahova, cod poştal 107250, tel./fax: 0244-389.218, e-mail: cpiz.filipesti@clicknet.ro, CUI 2844448, 
se obligă să plătească preŃul de ……………. lei , pentru serviciile prestate, cu respectarea preŃului prezentat în oferta financiară 
şi prevăzut în Anexa nr. 2 . 
 
5. PREłUL CONTRACTULUI 

    5.1. - PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către unitatea beneficiară, conform graficului de 
plăŃi, este de ………….. lei , la care se adaugă TVA (19%) ……………. lei . 
 
6. DURATA CONTRACTULUI 

    6.1. - Durata prezentului contract este stabilită pe două faze de execuŃie, după cum urmează : 

a)  Faza 1     -  maxim 10 zile  de la data semnării contractului ; 
b) Faza 2     - maxim 45 zile  de la data lansarii comenzii scrise de catre beneficiar, dupa avizarea favorabil ă a proiectului de 
finan Ńare de către Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei, prin AgenŃia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia. 
    6.2. - În cazul respingerii proiectului de finantare la et apa de selectie de la nivelul specificat mai sus, a utoritatea 
contractanta isi rezerva dreptul de a renunta la ex ecutia celei de a doua faze de proiectare. 
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7. EXECUTAREA CONTRACTULUI 

    7.1. - Executarea contractului începe la data semnării sale de către părŃi. 
 
8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI  

    8.1. - Documentele contractului sunt: 
a. caiet de sarcini (tema de proiectare) - Anexa nr. 1  ; 
b. oferta (propunerea financiară şi tehnică) - Anexa nr. 2 ; 
c. documentul privind constituirea garanŃiei de bună execuŃie a contractului - Anexa nr. 3 ; 
d. alte anexe la contract, după caz. 

 
9. OBLIGAłIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI 

    9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract la standardele şi/sau performanŃele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract. 
    9.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare stabilit în Caietul de sarcini şi 
prezentat în propunerea tehnică. 
    9.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

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

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

 
10.  OBLIGAłIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI 

   10.1. - Achizitorul se obligă să recepŃioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
     10.2. - Achizitorul, prin unitatea beneficiară, are obligaŃia de a efectua plata, prin Ordin de plată, până la data de 28.12.2009, 

pe baza facturii fiscale (în original). 
   10.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, prestatorul are dreptul 
de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a 
plăŃii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
11.  SANCłIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABIL Ă A OBLIGA łIILOR  

   11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaŃiile asumate, atunci achizitorul 
are dreptul de a deduce din preŃul contractului, ca penalităŃi, o sumă echivalentă  cu  o  cotă  procentuală  de 0,15% pe zi de 
întârziere din preŃul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor. 
   11.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 
acestuia îi revine obligaŃia de a plăti, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi de întârziere din 
plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor. 
   11.3. - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi, în mod culpabil şi repetat, dă 
dreptul părŃii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 
   11.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunŃa la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o 
compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiŃia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la 
acŃiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunŃării unilaterale a contractului. 
 

CLAUZE SPECIFICE 
 
12. GARANłIA DE BUNĂ EXECUłIE A CONTRACTULUI 

    12.1. - Prestatorul se obligă să constituie garanŃia de bună execuŃie, în termen de cel mult 3 (trei ) zile  de la data semnării 
contractului. 
    12.2. - (1) GaranŃia de bună execuŃie a contractului este în cuantum de ............... lei , reprezentând un procent       de 10% 
din valoarea f ără TVA a contractului , pentru perioada de valabilitate a contractului şi se va constitui sub formă de „scrisoare 
de garan Ńie bancar ă”  emisă de o societate bancară cu sediul în România sau „depunere în numerar la casieria autorit ăŃii 
contractante ” , în cazul în care valoarea garanŃiei de bună execuŃie a contractului va fi mai mică de 5000 lei. 
    (2) Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reducerea cu 50% a garanŃiei de bună execuŃie pe baza următoarelor 
documente: 
 a) dovada de la AdministraŃia FinanŃelor Publice – privind cifra de afaceri anuală (conform Legii nr. 346/2004) sau declaraŃie pe 
propria răspundere; 
 b) certificat de la Inspectoratul Teritorial de Muncă – privind numărul mediu de salariaŃi (conform Legii nr. 346/2004) sau 
ofertantul poate prezenta o declaraŃie pe proprie răspundere privind numărul de salariaŃi, cu precizarea ca din bilanŃul contabil 
prezentat să reiasă şi numărul de angajaŃi. 
    12.3. – Dacă este cazul, achizitorul se obligă să elibereze garanŃia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 
contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanŃiei de bună execuŃie. 
    12.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, oricând pe parcursul îndeplinirii 
contractului, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaŃiile asumate prin prezentul contract.  
    12.5. - Anterior emiterii unei pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, achizitorul are obligaŃia de a notifica acest lucru 
furnizorului, precizând totodată obligaŃiile care nu au fost respectate.    
    12.6. - Achizitorul se obligă să restituie garanŃia de bună execuŃie în termen de cel mult 14 zile de la data efectuării plăŃii 
facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea data pretenŃii asupra acesteia. 
    12.7. - GaranŃia tehnică este distinctă de garanŃia de bună execuŃie a contractului. 
 
    13. ALTE RESPONSABILIT ĂłI ALE PRESTATORULUI 

    13.1. - (1) Prestatorul are obligaŃia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 
cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
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    (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, 
echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care 
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
    13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare convenit, 
prevăzut în Caietul de sarcini. Totodată, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare 
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
 
    14. ALTE RESPONSABILIT ĂłI ALE ACHIZITORULUI 

    14.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in 
propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 
 
    15. RECEPTIE SI VERIFICARI 

    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. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract si caietul de sarcini. Achizitorul are 
obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 
 
    16. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE 

    16.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de 
incepere a contractului. 
    (2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului, 
partile vor stabili de comun acord: 

       a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si 
       b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 

    16.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-o 
perioada stabilita in graficul de prestare trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data 
inceperii prestarii serviciilor. 
    (2) In cazul in care: 

       i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau 
       ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre 
prestator, 

    indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci 
partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional. 
    16.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia de a notifica 
acest lucru, in timp util, achizitorului. 
    Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional. 
    16.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in 
indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului. 
 
17. AJUSTAREA PRE łULUI CONTRACTULUI 

    17.1. - Pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea financiara, 
anexa la contract. 
    17.2. - PreŃul contractului rămâne ferm pe toată perioada derulării contractului. 
 
18. AMENDAMENTE 

    18.1. - PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin 
act adiŃional, numai în cazul apariŃiei unor circumstanŃe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
    18.2. - Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru creşterea cantităŃilor de produse achiziŃionate, prin act adiŃional, 
în limita fondurilor bugetare alocate şi cu menŃinerea de către furnizor a preŃurilor unitare prezentate în propunerea financiară. 
 
19. SUBCONTRACTANTI 

    19.1. - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia contracte cu subcontractantii 
desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
    19.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii 
desemnati. 
    (2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu acestia se constituie 
in anexe la contract. 
    19.3. - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul. 
    (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din contract. 
    (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din 
contract. 
    19.4. - Prestatorul poate schimba oricare sub contractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului. 
 
20. CESIUNEA 

    20.1. - Prestatorul are obligaŃia de a nu transfera total sau parŃial obligaŃiile sale asumate prin contract, fără să obŃină, în 
prealabil, acordul scris al achizitorului. 
    20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanŃia sau orice alte obligaŃii asumate prin 
contract. 
 
21. FORłA MAJORĂ 

    21.1. - ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
    21.2. - ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 
perioada în care aceasta acŃionează. 
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    21.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se 
cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia. 
    21.4. - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, imediat şi în mod complet, 
producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării consecinŃelor. 
    21.5. - Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 
dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părŃi să poată pretinde 
celeilalte daune-interese. 
 
22. SOLUłIONAREA LITIGIILOR 

    22.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 
neînŃelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
    22.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil 
divergenŃa contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluŃioneze de către instanŃele judecătoreşti competente de la 
sediul achizitorului. 
 
23. LIMBA CARE GUVERNEAZ Ă CONTRACTUL 

    23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
24. COMUNICĂRI 

    24.1. - (1) Orice comunicare între părŃi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
    24.2. - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiŃia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 
25. LEGEA APLICABIL Ă CONTRACTULUI 

    25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
    PărŃile au înŃeles să încheie astăzi, ......................... , prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 

          ACHIZITOR,                                                    PRESTATOR, 

DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ                                     S.C.  ______________ 
ŞI PROTECłIA COPILULUI PRAHOVA                                                                                       _____________  
 


