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Detaliu pentru invitatia numarul 

 

Detaliu invitatie 

 

Autoritate contractanta: CONSILIUL LOCAL COMUNA BICLES JUD. MEHEDINTI 

Adresa: LOCALITATEA BICLES JUDETUL MEHEDINTI 

Denumire invitatie: PROIECTARE SI EXECUTIE ,,CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA IN  

    COMUNA BICLES JUDETUL MEHEDINTI’’                

Tip invitatie: CERERE DE OFERTA 

Criteriu de atribuire: OFERTA CEA MAI AVANTAJOASA D.P.D.V.ECONOMIC   

CPV: 71322000-1 si 45453000-7 

Obiectul contractului: ELABORARE P.T.+C.S.+D.D.E.+D.T.A.C. SI EXECUTIE 

,,CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA IN COMUNA BICLES JUDETUL MEHEDINTI’’                

Data publicarii: …………………………… 

Data limita de depunere a ofertelor:…………....ora……… 

Limbile de redactare a ofertei: ROMANA 

Criterii de calificare: CONFORM FISEI DE DATE SI A CAIETULUI DE SARCINI 

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia se poate obtine 

de la sediul Primariei comuna Bicles; tel. 0252-375263 

Valoarea estimate cu TVA: 590.000 lei 
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DOCUMENTE LICITATIE 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA I : FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

SECTIUNEA II : CAIET DE SARCINI 

SECTIUNEA III : FORMULARE 
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SECTIUNEA I 

FIŞA DE DATE A ACHIZIłIEI 
 

 
 
 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 
 
Denumire: Consiliul Local al comunei Bicles Jud. Mehedinti   
                  
Adresa : Localitatea Bicles judet Mehedinti 
Adresă de contact : Primaria comuna Bicles 
Localitate:  
Bicles 

Cod poştal:  łara: ROMANIA 

Persoana de contact:  
Preda Constantin 

Telefon  :0252- 375263 
 

E-mail:  
clBicles @sejmh.ro 

Fax: 0252 - 375263 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): 
Adresa autoritătii contractante: 
 

 
I.b  Principala activitate sau activităŃi ale autorităŃii contractante 
[ ] ministere ori alte autorităŃi publice 
centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel 
regional sau local 
[ ] agenŃii naŃionale 
[x ] autorităŃi locale  
[ ] alte institutii 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 
[ ] protecŃie socială 
[ ] cultură, religie şi actv. recreative 
[  ] educaŃie 
[ ] activităŃi relevante 

[ ] energie 
[ ] apă 
[ ] poştă 
[ ] transport 

[ ] altele (specificaŃi)________________ 
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Autoritatea contractantă achiziŃionează  în  numele altei autorităŃi 
contractante           DA [ ]         NU [x] 
 
Alte informaŃii  şi/sau clarificări pot fi obŃinute: 
 [x] la adresa mai sus menŃionată 

[ ] altele: (specificaŃi / adresa/fax/interval 
orar) 
 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări  
         Data: cel putin 6 zile inainte de data limita de depunere a oferte lor        
Ora limită :  
         Adresa : Primaria comuna Bicles, jud. Mehedinti 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 3 zile inainte de data 
depunerii ofertei 
 InstituŃia responsabilă  pentru soluŃionare contestaŃie:  
Denumire: Consiliului NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor 
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38 
Localitate:Bucuresti, sector 1       Cod poştal: 010873                łara: 
Romania 
E-mail: office@cnsc.ro                                      Telefon: +4 021 310 46 41 
Adresă internet:                                                 Fax:       +4 021 310 46 42 

 
I.c.Sursa de finanŃare : 
Se specifică sursele de 
finanŃare ale contractului ce 
urmează a fi atribuit  
Bugetul de Stat si bugetul 
local 

După caz, proiect/program finanŃat din 
fonduri comunitare              
   DA  [  ]               NU  [ ] 
Dacă DA, faceŃi referire la proiect/program 
.................................................................... 
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II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
 
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract:  ELABORARE PT+CS+DDE+DTAC SI EXECUTIE 
,,CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA IN COMUNA BICLES JUDETUL 
MEHEDINTI’’, COD CPV 
II. 1.2) Denumire contract şi locaŃia lucrării, locul de livrare sau prestare  
ELABORARE PT+CS+DDE+DTAC SI EXECUTIE ,,CONSTRUIRE BAZA 
SPORTIVA IN COMUNA BICLES JUDETUL MEHEDINTI’’. Obiectivul supus 
licitatiei este amplasat in intravilanul localitatii Bicles, pe terenul Scolii 
generale cu clasele I-VIII. 
Baza sportiva este prevazuta din :  

- teren de sport multifunctional (handbal, baschet, tenis) 
- cladire parter pentru vestiare 
- imprejmuire 
- instalatie iluminat nocturna 
- parcare auto pentru 8 locuri 
      Documentatia de atribuire a contractului de executie de lucrari precizat 
in Fisa de date a achizitiei se obtine in baza unei solicitari scrise. 

(Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespund în 
cea mai mare parte obiectului contractului sau achiziŃiei) 
 
(a)Lucrări                     x]     (b) Produse             [  ]    (c)Servicii                   [x] 

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

Cumpărare             [  ]             
Leasing                   [  ]      
Închiriere                [  ]  
Cumpărare în rate  [  ] 
 

Categoria serviciului     
2A     [  ] 
2B     [  ] 
 
(Se specifică din care 
categorie  de servicii 
aparŃine obiectul 
contractului: fie din Anexa 
2A , fie din Anexa 2B)  

Principala locaŃie a 
lucrării    
Localitatea Bicles 
judetul Mehedinti 
 
                     
Cod  CPV  71322000-1 
                45453000-7 

Principalul loc de 
livrare 
____________________ 
 
____________________ 
 
Cod  CPV  [  ][  ][  ][  ][  
][  ][  ][  ]-[  ] 

Principalul loc de prestare 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
Cod   CPV                    
  [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ]-[  ] 

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziŃie publică:    [x]                        
Încheierea unui acord cadru:     [  ] 
II. 1.4. Durata contractului de achiziŃie publică  
ani [0]                  luni [5 ]             zile [  ] (de la atribuirea contractului)  
sau 
începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/) 
II.1.5.InformaŃii privind acordul cadru (dacă este cazul) 
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Acordul cadru cu mai mulŃi 
operatori    [  ] 
Nr. □□□  
sau, dacă este cazul nr. □□□ 
maxim al participanŃilor al 
acordului 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.1.7) Divizare pe loturi  
  da [  ]       nu [  ] 
 
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot  [  ]                       Unul sau mai multe  [  ]                           Toate 
loturile  [  ] 
Alte informatii referitoare la loturi: 
.........................................................................................................................
...................... 
 

   II.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate    DA   [  ]                              NU   [x] 

 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Total cantităŃi / prestaŃii servicii / lucrări (se vor include eventuale 
suplimentări şi opŃiuni, dacă exista) 

Valoarea estimata cu  TVA : 590.000 lei 

II.2.2) OpŃiuni (dacă există)                                                      da [  ]       nu [x] 
Dacă există, descrierea acestor opŃiuni:  
 
 
 
III. CondiŃii specifice contractului  
III.1 Alte condiŃii particulare 
referitoare la contract (dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
(dacă DA scurtă descriere ) 

III.1.2. Altele  
(dacă DA, descrieŃi) 

 
 
       DA   [  ]                                 NU  [x] 
 
        DA  [  ]                                 NU  [x] 

 
 
III: PROCEDURA 
III.1) Procedura selectată 
LicitaŃie deschisă                                     
[x] 
LicitaŃie restrânsă                                    
[  ] 
LicitaŃie restrânsă   accelerată                 
[  ] 
Dialog competitiv                                    
[  ] 

Negociere cu anunŃ de participare             
[  ]   
Negociere fără anunŃ de participare           
[  ]                                                  
Cerere de oferte                                         
[  ] 
Concurs de soluŃii                                      
[  ] 
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 III.2)  Etapa finală de licitaŃie electronică       DA   [  ]        NU   [x]   

 
III.2.) LegislaŃia aplicată (se completează cu legislaŃia în vigoare aferentă 
achiziŃiilor publice – OUG 34/2006; HG 925 /2006, H.G.1337/2006, H.G. 
1660/2006, Ordinul 155/2006 după caz, alte acte normative (– vezi 
www.anrmap.ro);OUG 19/2009 
 
 
IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
     Se prezinta de catre proiectant si de catre executant. 
IV.1) SituaŃia personală a candidatului /ofertantului 
 
 
DeclaraŃii privind eligibilitatea  
Formular A 

 
CerinŃă obligatorie: prezentare formular A 
şi/sau cazier judiciar /certificat  

DeclaraŃie privind 
neîncadrarea în prevederile 
art. 181  
Solicitat   [x]    Nesolicitat  [  ] 
Formular B 

CerinŃă obligatorie: 
      Prezentare formular B ;  
      Certificate constatatoare privind indeplinirea 
obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si 
taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si 
a contributiei pentru asigurarile sociale de stat 
valabile, eliberate cu cel mult 30 zile anterior 
datei stabilite pentru depunerea ofertelor de la 
urmatoarele institutii: 
- Directia Generala a Finantelor Publice – 
pentru plata obligatiilor la bugetul de stat; 
- Primarie – pentru plata obligatiilor la bugetul 
local; 
Certificatele se vor prezenta in original sau 
copie legalizata. Certificatele sunt obligatorii a fi 
prezentate si de catre subcontractanti. 

IV.2) Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare) 
 
Persoane juridice/fizice 
române 
Solicitat   [x]     Nesolicitat  [  ] 

CerinŃă obligatorie:  
- Certificat de inregistrare emis de Camera de 
Comert si Industrie ; 
- Certificat constatator emis de oficiul 
registrului comerŃului ; 
- Prezentarea certificarii sistemului de 
management al calitatii. Cerinte conform 
Standardului SR EN ISO 9001 / 2001, in 
termen de valabilitate pe durata executiei 
lucrarilor si se va prezenta si documentele de 
atestare si implementare a acestei cerinte(copie 
xerox) ;dosarul privind sistemul propriu de 
conducere si asigurarea calitatii ; 

Dacă DA, informaŃii adiŃionale despre licitaŃia electronică 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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- Prezentarea certificarii sistemului de 
management de mediu. Cerinte cu ghid de 
utilizare conform Standardului SR EN ISO 
14001 / 2005 ; 
- Prezentarea certificarii privind securitatea 
muncii conform standardului SR EN ISO OH 
SAS 18001/2004 ( SISTMUL DE MANAGEMENT 
AL SANATATII SI SECURITATII 
OCUPATIONALE) 

Persoane juridice / fizice 
străine 
Solicitat   [x]     Nesolicitat  [  ] 

CerinŃă obligatorie:  
- Documente care dovedesc forma de 
inregistrare, traduse in limba romana ; 
- Atestare ori apartenenŃa din punct de vedere 
profesional, in conformitate cu prevederile din 
tara respectiva sau echivalent. 
- Prezentarea certificarii sistemului de 
management al calitatii. Cerinte conform 
Standardului SR EN ISO 9001 / 2001 in termen 
de valabilitate pe durata executiei lucrarilor si 
se va prezenta si documentele de atestare si 
implementare a acestei cerinte(copie 
xerox) ;dosarul privind sistemul propriu de 
conducere si asigurarea calitatii ; 
- Prezentarea certificarii sistemului de 
management de mediu. Cerinte cu ghid de 
utilizare conform Standardului SR EN ISO 
14001 / 2005 ; 
- Prezentarea certificarii privind securitatea 
muncii conform standardului SR EN ISO OH 
SAS 18001/2004 ( SISTMUL DE MANAGEMENT 
AL SANATATII SI SECURITATII 
OCUPATIONALE) 

IV. 3.) SituaŃia  economico-financiară                                   
InformaŃii privind  situaŃia 
economico-financiară 
Solicitat[x]         Nesolicitat  [  ] 

    a) Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 
ani sa fie mai mare sau cel putin egala cu : 
proiectant :80.000 lei 
constructor : 1.100.000lei 
    [X] solicitat  [ ] nesolicitat 
    Convertirea cifrei de afaceri din Lei in Euro si 
din Euro in Lei, pentru cei 3 ani, se va realiza la 
cursul mediu stabilit de Banca Nationala a 
Romaniei pentru anul respectiv, dupa cum 
urmeaza: 
  
 Anul 2006 1 Euro = 3.52 lei; 
 Anul 2007 1 Euro = 3,34 lei; 
          Anul 2008 1 Euro = 3,67 lei; 
    b) Lichiditate generala medie anuala pe 
ultimii trei ani (active circulante/ datorii curente 
x 100): 
    [ ] solicitat  [ X ] nesolicitat 
    Valoarea indicatorului de lichiditate generala 
medie anuala trebuie sa depaseasca procentul 
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de 100% cu tendinta crescatoare ; 
    c) Solvabilitate patrimoniala medie pe ultimii 
trei ani (capital propriu/total pasiv x 100): 
    [ ] solicitat  [ X ] nesolicitat 
    d) Capacitatea financiara a 
candidatului/ofertantului de a sustine executia 
lucrarii (in cazul sustinerii financiare de catre o 
terta persoana, ofertantul este obligat sa depuna 
angajamentul ferm al persoanei respective de 
sustinere financiara)  
    [ ] solicitat   [ X ] nesolicitat 
e) prezentarea obligatorie a bilanturilor contabile 
in ultimii 3 ani :2006,2007,2008 , vizate si 
inregistrate de organele competente ( copie 
semnata ‘’ conform cu originalul ‘’) 

IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
InformaŃii privind  capacitatea 
tehnică 
 Solicitat[x]        Nesolicitat  [  ] 

1. Obligativitatea prezentarii informatiilor 
generale Formularului B2; 

2. Experienta similara Formular B3(min. 3 
lucrari) in valoare minima : 
Proiectant: 40.000 lei 
Constructor : 550.000 lei 

3. Obligativitatea prezentarii listei 
cuprinzand subcontractantii (Formular D), a 
acordurilor de subcontractare, precum si a 
Formularelor B2 care trebuie prezentate de 
subcontractantii care vor participa la 
indeplinirea contractului  
- acordul de asociere ; lista asociatilor ( leaderul 
asocierii va indeplini cel putin 50% din conditiile 
minime solicitate) 

4. Aprecierea (recomandarea) din partea 
Inspectoratului de Stat in Constructii sau a 
autoritatilor contractante (beneficiari); 

5. Recomandari din partea altor beneficiari 
in care sa se precizeze cel putin urmatoarele 
aspecte : modul de indeplinire a obligatiilor 
contractuale pe parcursul derularii contractului 
respectiv ; daca pe parcursul executiei lucrarilor 
au fost inregistrate : 
- neconformitati care au condus la refaceri 
partiale sau totale de lucrari 
- cazuri de accidente tehnice produse din vina 
exclusiva a contractantului ; 
- receptii amanate sau respinse din cauza 
nerespectarii perametrilor de calitate 
Recomandarile aferente lucrarilor executate 
pentru beneficiari( clienti) din Romania sa fie 
vizate  de Inspectoratul de Stat in Constructii. 
( cel putin 3 recomandari) 

6. Asigurarea (in dotare proprie, prin 
contracte sau conventii de inchiriere etc.) acelor 
echipamente, utilaje, mijloace de transport, 
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laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe 
si dotari care sunt considerate strict necesare 
pentru indeplinirea contractului de lucrari 
conform Formularului E. Se vor anexa  
contractele de inchiriere, comodat(copie conform 
cu originalul) ;  

7. Declaratie referitoare la efectivele medii 
anuale ale personalului angajat si al cadrelor de 
conducere in ultimii 3 ani (Formularul F) ; 

8. Asigurarea personalului de specialitate 
care este considerat strict necesar pentru 
indeplinirea contractului de lucrari. Se vor 
prezenta CV-uri pentru persoanele responsabile 
direct cu indeplinirea contractului de lucrari si 
pentru responsabilul tehnic. Acestia trebuie sa 
prezinte atestatele emise de organele abilitate 
din tara de origine, contravizate de organele 
similare din Romania. Totodata, se solicita ca 
ofertantul sa aiba sefi de formatie cu experienta 
de minimum 3 ani in reabilitari cladiri, in care 
sens se vor specifica mai multe amanunte in 
CV- urile lor;  

9. Obligatia de a prezenta un responsabil 
tehnic cu executia, care sa fie atestat in 
domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata;  

10. Ofertantii vor prezenta lista cu 
obligatiile contractuale in desfasurare fata de 
alti beneficiari/clienti si stadiul acestora 
 

InformaŃii privind 
subcontractanŃii 
Solicitat[x]         Nesolicitat  [  ] 

Completarea Formularului D cu 
subcontractanŃii şi specializarea acestora. 

IV.7. Dacă este aplicabil, 
modul de 
selectare/preselectare 

- se va preciza clar modul de 
selectare/preselectare 
- se vor detalia criteriile de 
selectare/preselectare 
................................... 
.................................... 
................................... 
.................................... 
........................................................................ 

 
 
V. PREZENTAREA OFERTEI  
V.1)  Limba de redactare a 
ofertei  
Romana 

Oferta si documentele care o insotesc trebuie 
sa fie redactate in limba romana. 

V.2)  Perioada de valabilitate a 
ofertei 

60 de zile de la data depunerii ofertei. 

V.3) GaranŃie de participare 
Solicitat[x]        Nesolicitat [  ] 

- Cuantumul garanŃiei de participare este in 
valoare de 11.800 lei . 
- Perioada de valabilitate a garanŃiei pentru 
participare trebuie să fie cel puŃin egală cu  
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perioada de valabilitate a ofertei.  
- GaranŃia de participare se va constitui in 
forma de scrisoare de garantie bancara sau 
ordin de plata in favoarea autoritatii 
contractante, eliberata de o banca din 
Romania sau din strainatate cu 
corespondent in Romania, conform 
Formularului 11; 
 

V.6) Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 

- Obligatia de a face dovada conformitatii 
propunerii de executie a lucrarilor cu 
cerintele prevazute in Caietul de Sarcini. 
    a) Programul calitatii, care concretizeaza 
sistemul de asigurare si de conducere a 
calitatii la particularitatile lucrarii ce face 
obiectul ofertei, avizat de specialisti sau de 
organisme abilitate in acest sens. Programul 
calitatii trebuie sa cuprinda: 
    - descrierea sistemului calitatii aplicat la 
lucrare, inclusiv listele cuprinzand 
procedurile aferente sistemului calitatii; 
    - listele cuprinzand procedurile tehnice de 
executie a principalelor categorii de lucrari 
privind realizarea obiectivului si planul de 
control al calitatii, verificarii si incercarii; 
    - laboratoarele utilizate si autorizate, cu 
grad corespunzator lucrarilor. 
    b) Graficul de executie a lucrarilor 
(Formular C1), urmarind capitolele Caietului 
de Sarcini; 
    c) Listele cuprinzand cantitatile de lucrari, 
completate pe capitole, aferente categoriilor 
de lucrari. Ofertanti au deplina libertate de 
a-si prevedea in oferta propriile consumuri si 
tehnologii de executie, cu respectarea 
cerintelor calitative si cantitative prevazute in 
Proiectul Tehnic, Caietul de Sarcini si alte 
normative in vigoare, care reglementeaza 
executia lucrarilor in constructii. 
 

 
V.7) Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

- Ofertantul trebuie sa prezinte oferta 
(Formular  10 C) care prezinta elementul 
principal al propunerii financiare, insotit in 
mod obligatoriu de formularul anexa la 
aceasta. 
- Modul de prezentare a propunerii 
financiare: 
    Ofertantul va evidentia, prin completarea 
formularelor corespunzatoare: 
    a) valoarea totala a lucrarii ce urmeaza sa 
fie executata, inclusiv taxa pe valoarea 
adaugata, care va fi evidentiata distinct 
(Formular C2); 
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    b) valoarea pe fiecare din obiectele lucrarii 
ce urmeaza a fi executate, inclusiv taxa pe 
valoarea adaugata, care va fi evidentiata 
distinct (Formular C3); 
- In scopul monitorizarii procedurilor pentru 
atribuirea contractelor de achizitie publica, 
ofertantul are obligatia de a exprima pretul 
ofertat  in lei  
 

V.9) Modul de prezentare a 
ofertei 
 

Oferta se va depune la Primaria comunei Bicles 
Persoana responsabila cu înregistrarea ofertelor 
este d-na ANDREI CONSTANTINA 
- Data limita pentru depunerea ofertei 
…28/12/2009…. ora  14.00 
- Numarul de exemplare care se depun: un 
original si o copie redactate in limba romana.  
- Daca din motive obiective ofertantul nu are 
posibilitatea de a prezenta in original 
anumite documente emise de 
institutii/organizatii oficiale, comisia de 
licitatie va solicita demonstrarea 
concordantei cu originalul a copiilor 
prezentate;  
- Oferta se va prezenta ambalata intr-un plic, 
exterior marcat cu adresa autoritatii 
contractante si cu inscriptia „A NU SE 
DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 
……..29/12/2009. ORA 11.00.“ . In plicul 
exterior se vor introduce in plicuri separate, 
marcate cu denumirea si adresa ofertantului, 
urmatoarele: 
 a)  un plic interior marcat „Documente 
de calificare“ 
 b)  un plic interior marcat „Oferta 
tehnica“ 
 c)  un plic interior marcat „Oferta 
financiara“  Fiecare plic (original si copie), va 
cuprinde documentele in numarul de 
exemplare specificat la pct D.2.1.;  
Oferta va fi însoŃită de o scrisoare de înaintare  
 

V.10) Posibilitatea retragerii 
sau modificării ofertei 

- Nu se aplică  

V.11) Deschiderea ofertelor  Data, ora şi locul deschiderii ofertelor……. 
CondiŃii pentru participanŃii la sedinŃa de 
deschidere : pot participa reprezentantii 
imputerniciti ai ofertantilor 

 
 
 
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VI.1) PreŃul cel mai scăzut                                                                 [  ]    
VI.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic      [x] 
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Factor de evaluare 
1 Pretul ofertei  
2 Durata de executie  

Pondere 
60 
40 

 
 

  

 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 
 
 
1.  Punctajul pentru factorul de evaloare „pretul ofertei“ se acorda astfel: 
 a)  pentru cel mai scazut Po dintre preturile ofertei se acorda 60 puncte 
 b)  pentru alt pret Pn mai mare decat cel prevazut la lit. a, se acorda 
punctaj astfel: 
  P1 = Po/Pn x 60 
2.  Punctajul pentru factorul de evaluare „durata de executie“ se acorda astfel: 
 a)   pentru durata de executie cea mai mica se acorda 40 puncte. 
         b) pentru o durata de executie Dn (exprimata in luni) mai mare decat cea 
prevazuta la lit. a, punctajul se calculeaza astfel: 
  Dn = (t minim/tn) x40  
 c)    pentru o perioada de timp mai mare de 5 luni, oferta va fi considerata 
necorespunzatoare. 
3. Alte precizari 
  In cazul in care ofertantii/candidatii omit sa prezinte anumite documente 
prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind eligibilitatea / inregistrarea / 
capacitatea tehnica/ capacitatea economico-financiara, dar nu mai mult de 
doua, acestia au la dispozitie pana la 72 de ore de la primirea notifacarii prin fax 
, cu confirmare de primire, sa completeze documentele. 
  In cazul in care ofertantii / candidatii nu raspund solicitarilor 
comisiei de evaluare in termenul solicitat , acestia vor fi descalificati. 

Ofertantul este obligat sa semneze si sa stampileze toate paginile , mai 
putin cele eliberate de autoritatile de stat in original. De asemenea , ofertantul 
este obligat sa anexeze un opis al documentelor si sa numeroteze fiecare pagina a 
ofertei. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 
VII.1 Ajustarea  preŃului 
contractului  
                
          DA    [  ]     NU      [x] 

Dacă DA, se va preciza modul de 
ajustare a preŃului contractului 

VII.2. GaranŃia de bună execuŃie a 
contractului           
 
          DA    [x]     NU     [  ] 

Ofertantul invitat de catre autoritatea 
contractanta sa incheie contractul de 
achizitie publica are obligatia de a 
constitui garantia de buna executie in 
forma/formele si in cuantumul precizate 
in Fisa de date a achizitiei. 
-Scrisoarea de garantie bancara care se 
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constituie ca si garantie de buna 
executie trebuie sa fie intocmita conform 
Formularului 18;  
Garantia de buna executie va reprezenta 
5 % din valoarea totala a contractului de 
lucrari fara TVA 
Garantia de buna executie:  
[X]   - in Lei  ( )   - alta moneda 
 
SAU  
daca partile convin astfel:  
- valoarea garantiei de buna executie se 
va constitui prin retineri succesive din 
plata cuvenita pentru facturile partiale. 
Pe parcursul indeplinirii contractului, 
autoritatea contractanta urmeaza sa 
alimenteze acest cont prin retineri din 
sumele datorate si cuvenite 
contractantului pana la concurenta 
sumei stabilita drept garantie de buna 
executie in documentatia pentru 
elaborarea si prezentarea ofertei. 
Autoritatea contractanta va dispune ca 
banca sa instiinteze prestatorul de 
varsamantul efectuat, precum si de 
destinatia lui. 
Contul astfel deschis este purtator de 
dobanda. 
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SECTIUNEA II 

CAIET   DE   SARCINI 
 

I. OBIECTUL ACHIZITIEI 
Elaborare PT+CS+DDE+DTAC si executie ,,CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA IN 
COMUNA BICLES JUDETUL MEHEDINTI’’ 
 
II. SPECIFICATII TEHNICE ALE INVESTITIEI 
Baza sportiva este prevazuta din :  

1) Teren de sport multifunctional (handbal, baschet, tenis) realizat din : 
- strat uzura din material sintetic omologat 
- strat suport – placa beton slab armat 
- strat drenant din pietris sau balast 
- pamint compactat 
2) Cladire vestiare cu regim parter cu dimensiunile in plan 21,60m x9,10m, 

cu structura din zidarie portanta cu simburi si centuri de b.a., cu 
acoperis terasa necirculabila. 
Incalzirea spatiilor se realizeaza cu o centrala electrica complet echipata. 
Apa calda menajera se prepara intr-un boiler electric. 
Apele uzate menajere sunt dirijate la o fosa septica din beton. 

3) Imprejmuire teren, realizata de stilpi metalici de care se vor suda panouri 
din plasa zincata. 

4) Instalatie de iluminat nocturna, realizata din 4 stilpi metalici pe care se 
vor monta reflectoarele. 

5) Spatiu parcare auto pentru 8 locuri 
Oferta pentru proiectare si executie se va intocmi in baza devizelor si a listelor cu 
cantitatile de lucrari intocmite cu ocazia ,,Studiului de fezabilitate’’, ce se 
prezinta in continuare, inclusiv plansa A1 cu planul bazei sportive. 
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SECTIUNEA  III 
 

FORMULARE 
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Formular A.  
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 
 
 
 
DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

________________________________________________________________,  
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
 

declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi a 
sancŃiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaŃia 
prevazută la art. 18o din OrdonanŃa de urgenŃa 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, respectiv în ultimii 
5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti 
pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii criminale, pentru corupŃie, 
fraudă şi/ sau spălare de bani.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai 
multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală 
şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind 
nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem. 

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

 
 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
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Formular nr. B 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARAłIE 

privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 
 

 
Subsemnatul(a).................................................. ……………………………….. 
                                  [se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică],  

în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de .................................  
                                                                                [se menŃionează procedura] 

pentru achizitia de ............................................................................................... 
[se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de 
.............. ………   , organizată de ...............................................               
[se inserează data]                           [se inserează numele autorităŃii contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse 

de un administrator judiciar sau activităŃile mele comerciale nu sunt 
suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, 
nu sunt într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

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

c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor 
de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general 
consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau 
în Ńara în care este stabilit până la data solicitată................. 

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei 
instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii 
profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. 

 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea 
sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in 
declaratii. 

 
           
 
 
 

                                                                          Operator economic, 
                                       
                ………………………………..……. 
                                                                             
                   (semnatura autorizată ) 
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Formular nr. B2 

 
     OFERTANTUL 
    .......................................... 
 
 
 
INFORMATII GENERALE 
 
 
    1. Denumirea/numele: 
 
    2. Codul fiscal: 
 
    3. Adresa sediului central: 
 
    4. Telefon: 
        Fax: 
        Telex: 
        E-mail: 
 
    5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ...................................................... 
 

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

    7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
..............................................................……………………………………………………
…………………………………………………...  
    8. Principala piata a afacerilor: 
    9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
                            
 

Anul 
Cifra de afaceri anuala                            
(la 31 decembrie)                  
-mii lei- 

Cifra de afaceri 
anuala la (31 
decembrie) 
-echivalent euro- 

1. 2006   
2. 2007   
3. 2008   
Medie anuala:   
 
         Ofertant, 

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

                                                
                 (semnatura autorizata) 
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Formular D 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 
DECLARAłIE PRIVIND PARTEA/PĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANłI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  
 
 
 
 
 
 Subsemnatul ,reprezentant împuternicit al.................................................,  
                                                          (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care 
însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraŃie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
..........................................................................  
(denumirea şi adresa autoritaŃii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de 
……………………………………………………...... 
 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
            
 
            Operator, 
                                       
              ………… ………………. 
                                                                             
          (semnatura autorizată ) 
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           Formular E 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
DECLARAłIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAłIILE, ECHIPAMENTELE 
TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU 
ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI 
 
 
 
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.................................................. 
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care 
însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraŃie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
..........................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
 (denumirea si adresa autorităŃii contractante) 

în legatură cu activitatea noastra. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de 
.............................................. 
 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
                  
        Operator economic, 
                                       
                   ………… ………………. 
                                                                             
                  (semnatura autorizată ) 
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LISTA 
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaŃii şi echipamente tehnice 
 

Forma de deŃinere Nr.crt. Denumire 
utilaj/echipament/instalaŃie 

U.M. Cantitate 
Proprietate În chirie 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
 
 
      
  
                      Operator economic, 
                                               …….........………………. 
                                                                                         (semnatura autorizată ) 
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Formular F 
OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 
 
 
 
 
DECLARAłIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI 
ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 
  
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit 
al....................................................., declar pe propria răspundere, sub 
sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul 
de mai jos sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care 
însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraŃie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi 
ai....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi                                              
           (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) 

financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de …………………………….. 
                                                                                                      (se precizează data expirării  
                   perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 

 Anul 1 Anul2 Anul 3 
Personal 
angajat 

   

Din care 
personal de 
conducere 

   

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

             Operator economic, 
                ………… ………………. 
                    (semnatura autorizată ) 
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Formular 11 
 
  
                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 

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

Catre ___________________________________________ 
                      (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 
                          (denumirea contractului de achizitie publica) 

noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________, 
                  (denumirea bancii)                                                                                (adresa bancii) 

ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de 
                                                       (denumirea autoritatii contractante)  

__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba 
          (in litere si in cifre) 

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa 
autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din 
cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: 
 
    a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate  
                                            (denumirea/numele) 

a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                             (denumirea/numele) 

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                              (denumirea/numele) 

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a 
ofertei. 
 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 
 
Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnatura autorizata) 
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                   Formular C 1 
 
 
     OFERTANTUL 
    .......................................... 
 
 
GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE A LUCRARII 
 
 

Anul 1 ……. Anul n 
Luna 

Nr. 
Crt. 

Grupa de obiecte/           
denumire obiect 

1 2 3 …… n 
1. Organizare de santier      
2.                              
 
 
 

Obiect 01                                     
categoria de lucrari:                    

     

 
                                                                   Ofertant, 
                                                      ..........................................................                                                
                     (semnatura autorizata) 
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Formular 10 
C 

 
     OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 
 

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

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

ofertantului ______________________________, ne oferim că, în conformitate cu                     
            ( denumirea/numele ofertantului) 

                                    

prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai sus menŃionată, să executăm 
_________________   pentru suma de  __________________(moneda ofertei) 
                    (denumirea lucrării)                                 (suma în litere şi în cifre)                  

                          

la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de _____________________  
                                                                                                                                (suma în litere şi în cifre) 

    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 în litere şi în cifre) 

luni calendaristice.                   
    3. Ne angajăm să menŃinem această ofertă valabilă pentru o durata de  

___________________________ zile, respectiv până la data de ____________________ 
  (durata în litere şi în cifre)                                                                                                (ziua/luna/anul) 

şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 

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

    5. Precizăm că: 
    [  ] depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un 

formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
    [  ]  nu depunem oferta alternativă. 
          (se bifeaza 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. Întelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scazut preŃ 
sau orice altă ofertă pe care o puteŃi primi. 
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Data _____/_____/_____ 
 
_____________, în calitate de _________________, legal autorizat sa 
semnez______________oferta pentru şi în numele _______________________________. 
                     semnătura)                                                    (denumirea/numele operator economic) 

 
                        ( 

 
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA 
 
    1. Valoarea maxima a lucrarilor 
       executate de subcontractanti  ............................................ % 
    2. Garantia de buna executie va 
       fi constituita sub forma:    ............................................. 
       in cuantum de:    …………………………..... %  
    3. Perioada de garantie de 
       buna executie     ……………………………..  luni calendaristice 
    4. Perioada de mobilizare 
       (durata de la data primirii 
       ordinului de incepere a 
       lucrarilor pana la data 
       inceperii executiei)    ………………………………  zile calendaristice 
    5. Termenul pentru emiterea 
       ordinului de incepere a 
       lucrarilor (de la data 
       semnarii contractului)   ………………………………. zile calendaristice 
    6. Penalizari pentru intarzieri   …………………………......... % 
       la termene intermediare si      
       la termenul final de executie   ………………………………. % 
    7. Limita maxima a penalizarilor   ................................................  % 
    8. Limita minima a asigurarilor   ................................................  % 
    9. Perioada medie de remediere 
       a defectelor     …………………………….... zile calendaristice 
    10. Limita maxima a retinerilor    
       din situatiile de plata lunare             
       (garantii, avansuri etc.)  ………………………. ..........  %  
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Ofertant, 
                                                .......................................... 
                                                     (semnatura autorizat 
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Formular B 
3 

     OFERTANTUL 
    ........................................ 
 
EXPERIENTA SIMILARA*) 
 

1. Denumirea si obiectul contractului: 
 

       Numarul si data contractului: 
    2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 
       Adresa beneficiarului/clientului: 
       Tara: 
    3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 
         (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

    [ ] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 
    [ ] contractant asociat 
    [ ] subcontractant 

4. Valoarea contractului         exprimata in lei     exprimata in echivalent euro 
 

    a) initiala (la data semnarii 
       contractului):                              …….…..                 ……….... 
    b) finala (la data finalizarii 
       contractului):                              …………                …………. 
    5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul 
lor de solutionare: 
    6. Durata de executie a lucrarii (luni) 
    a) contractata - termen PIF: 
    b) efectiv realizata - PIF; 
    c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut 
pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: 
    7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: 
    8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: 
    9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul isi sustine experienta 
similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor 
capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract: 
                                                 Candidat/ofertant, 
                                              .................................................. 
                                                      (semnatura autorizata) 
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           Formular 18 
 
                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 

 
 
 
               SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUłIE 
 
 

Către ___________________________________________ 
                      (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 

 
Cu privire la contractul de achiziŃie publică ________________________________, 

                                                                                                                                 (denumirea contractului) 

încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în 
calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, 
până la concurenŃa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea 
contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoŃită de o 
declaraŃie cu privire la neîndeplinirea obligaŃiilor ce revin contractantului, astfel cum 
sunt acestea prevazute în contractul de achiziŃie publică mai sus menŃionat. Plata se 
va face în termenul menŃionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din 
partea achizitorului sau a contractantului. 

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

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

 
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
                  (semnătura autorizată) 
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