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

                           APROBAT 
                           Ordonator credite 
 
                     

 
DOCUMENTA łIA DE ATRIBUIRE 

 
pentru contractul  

 
Servicii de proiectare  

REABILITARE SI DOTARE SCOALA CALOTESTI COMUNA BUDEA SA  
(faza  PT, DE) 

 
SecŃiunea I: Fişa de date a achiziŃiei 
SecŃiunea a II-a: Caiet de sarcini 
SecŃiunea a III-a: Propunerea de contract a autorităŃii contractante 
SecŃiunea a IV-a: Formulare şi modele 
 
Procedura de atribuire: Cerere de oferte 
Criteriul aplicat: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic 

 
 Responsabil  AchiziŃii Publice 
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 SecŃiunea I 
 

 FIŞA DE DATE A ACHIZI łIEI 
 
 
 I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
 
Denumire: COMUNA BUDEASA, JUDETUL ARGES 
Adresă: Comuna Budeasa, judetul Arges 
Localitate: Budeasa Cod poştal:   łara: România 
Persoana de contact: 
Stefan Ion 

Telefon: 
0248 236457 

E-mail:   
 

Fax:  
0248 236457 

Adresa de internet a autorităŃii 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 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 
□ protecŃie socială 
□ cultură, religie şi activităŃi recreative 
□ educaŃie 
□ activităŃi relevante 
□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 
x altele: administraŃie publică  
 

 
Autoritatea contractantă achiziŃionează în numele altor autorităŃi contractante   

DA   □                                                NU   x 
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Alte informaŃii  şi/sau clarificări pot fi obŃinute la adresa: Comuna Budeasa, Judetul Arges, telefon/fax: 
0248 236457, între orele 09.00-15.00. 
b) DocumentaŃia de atribuire se poate obŃine pe suport electronic, de la sediul AutorităŃii contractante, 
numai după ce se adresează o solicitare de participare, prin poştă (la adresa autorităŃii contractante) sau 
prin fax 0248 236457 . DocumentaŃia va fi furnizată în aceeaşi zi, dacă solicitarea este primită până la ora 
15.00 sau în următoarea zi lucrătoare.  
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări  
Data: 22.12.2009; ora limită: 10.00 
Adresa: Comuna Budeasa, Judetul Arges 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: : 24.12.2009 (max. 3 zile lucrătoare de la primirea 
solicitării clarificărilor şi în conformitate cu prevederile legale). 

 
 I.c. Căi de atac 
 
Eventualele contestaŃii se depun la: 
- Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor 
 
Denumire: Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor   

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti 
Localitate:    Bucureşti                                          Cod poştal: 030084 
E-mail:         office@cnsc.ro                                 Telefon: +40-21-3104641 
Adresă internet:   www.cnsc.ro                             Fax:      +40-21-3104642 

 
I.d. Sursa de finanŃare: 
 
Sursele de finanŃare ale contractului ce 
urmează a fi atribuit:  

- POR 

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

 
 
 
 
 
  
 II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
 
II.1.1) Denumire contract: Servicii de proiectare Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa 

(faza  PT, DE) 
II. 1.2) LocaŃia: Comuna Budeasa, judeŃul Arges 
(a) Lucrări                              □     (b) Produse               □     (c) Servicii                          x 
ExecuŃie                                 □ 
Proiectare şi execuŃie             □ 
Realizare prin orice mijloace     

Cumpărare                □             
Leasing                      □        
Închiriere                   □  

Categoria serviciului     2A x 
                                      2B □ 
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corespunzătoare cerinŃelor 
specificate de  autoritatea 
contractantă                            □ 

Cumpărare în rate      □ 
 

 

Principala locaŃie a lucrării 
 
____________________ 
____________________ 
Cod  CPV 
□□□□□□□□ 

Principalul loc de livrare 
 
____________________ 
____________________ 
Cod  CPV        
□□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare 
La sediul contractantului si a sediul Primaria 
comunei Budeasa 
__________________________ 
Cod CPV  
71322000-1Servicii de proiectare tehnica 
pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)  

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :         Contract de achiziŃie publică: x                        
                                                                       Încheierea unui acord cadru:  □ 
II. 1.4. Durata contractului de achiziŃie publică:  60 zile 
II.1.5) Divizare pe loturi                                           DA □                              NU  x 

II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU  x 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Total cantităŃi / prestaŃii servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi opŃiuni, dacă 
există) 
 - Servicii de proiectare (faza PT, DE) conform   Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice 

nr.863/2008 , pentru aprobarea "InstrucŃiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 
28/2008  

II.2.2) OpŃiuni                                                                                         da □      nu x 
Dacă există, descrierea acestor opŃiuni:  
 
 
 
 
 
 
III. CONDI łII SPECIFICE CONTRACTULUI  
 
III.1 Alte condiŃii particulare referitoare la 
contract  
III.1.1. Contract rezervat  
III.1.2. Altele  
 

   
        da   □                                   nu   x 
 
        da   □                                   nu   x 

 
 
IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Procedura selectată 
LicitaŃie deschisă                                     □   
LicitaŃie restrânsă                                    □ 

Negociere cu anunŃ de participare            □   
Negociere fără anunŃ de participare          □                                                 
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LicitaŃie restrânsă   accelerată                 □ 
Dialog competitiv                                    □ 

Cerere de oferte                                       x 
Concurs de soluŃii                                     □ 

 
 
IV.2)  Etapa finală de licitaŃie electronică                                              da  □        nu   x    
 
 
IV.3.) LegislaŃia aplicată: 
– OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 34/2006 (OUG 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, 
Legea nr. 128/2007 şi OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 94/2007. 

– Hotărârea Guvernului României 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; 

– Legea nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

– Legea 346/2004 privind stimularea întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

– Legea nr. 26/1990 privind registrul comerŃului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

– Hotărârea Guvernului României nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării 
activităŃilor din economia naŃională – CAEN; 

– Ordinul preşedintelui Institutului NaŃional de Statistică nr. 601/2002 privind 
actualizarea Clasificării activităŃilor din economia naŃională – CAEN; 

– Ordinul preşedintelui Institutului NaŃional de Statistică nr. 337/2007 privind 
actualizarea Clasificării activităŃilor din economia naŃională - CAEN; 

– Hotărârea Guvernului României nr. 53/1999 privind aprobarea Clasificării produselor 
şi serviciilor asociate activităŃilor – CPSA; 

– Ordinul preşedintelui Institutului NaŃional de Statistică nr. 296/2003 privind 
actualizarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităŃilor – CPSA; 

– Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
– OUG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
– Ordinul nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de 

atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaŃii bugetare, precum şi a 
modelului şi conŃinutului acestora; 

– Ghidul practic de proceduri de contractare pentru acŃiuni externe ale ComunităŃii 
Europene, prevederile aplicabile; 

– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
– Ordinul ministrului transporturilor, construcŃiei şi turismului nr. 1430 din 13 

septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
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autorizarea executării lucrărilor de construcŃii; 
– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
– Ordin nr. 863/2008 privind cadru intocmire P.T. 
– Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism, cu completările şi modificările ulterioare; 
– Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind 

calitatea în construcŃii (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcŃii; conducerea şi 
asigurarea calităŃii în construcŃii; stabilirea categoriei de importanŃă a construcŃiilor; urmărirea 
comportării în exploatare, intervenŃiile în timp şi postutilizarea construcŃiilor; agrementul tehnic pentru 
produse, procedee şi echipamente noi în construcŃii; autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize 
şi încercări în construcŃii; certificarea de conformitate a calităŃii produselor folosite în construcŃii); 

– Hotărârea Guvernului nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcŃii şi 
amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor; 

– OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecŃia mediului, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 265/2006; 

– Legea nr. 319/2006 a securităŃii şi sănătăŃii în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

– Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de ProtecŃia Muncii; 
– Legea nr. 500/2002 privind finanŃele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
– Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale; 
– Legea nr. 82/1991 a contabilităŃii, republicată; 
– orice alte acte normative sau standarde conexe sau subsecvente, impuse de legislaŃia 

română sau comunitară. 
 V. CRITERII ŞI DOCUMENTE DE CALIFICARE 
 
V.1) SituaŃia personală a ofertantului 
DeclaraŃii privind eligibilitatea  
 
Solicitat   x                 Nesolicitat  □ 

1) CerinŃă obligatorie:  
Operatorii economici participanŃi la procedură nu trebuie să se încadreze 
în situaŃiile prevăzute la art. 180 din OUG 34/2006, 2006 cu modificările 
şi completările ulterioare  
 
Mod de dovedire:  
Se va completa Formularul nr. 12 A (declaraŃie privind eligibilitatea ). 

DeclaraŃie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181  
 
Solicitat   x                 Nesolicitat  □      

2) CerinŃă obligatorie:  
Operatorii economici participanŃi la procedură nu trebuie să se încadreze 
în situaŃiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006,  cu modificările şi 
completările ulterioare . Se considera obligatii de plata a impozitelor, 
taxelor si contributiilor  de asigurari sociale catre bugetele componente 
ale bugetului general consolidat, numai cele mai mari de 10.000 euro 
fara TVA . 
Mod de dovedire:  
i) Se va completa Formularul nr. 12 B (declaraŃie privind 

neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 din ordonanŃa de 
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urgenŃă a guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare). 

ii) Se vor ataşa certificate valabile la data deschiderii ofertelor,  
eliberate de autorităŃile legale competente, care să ateste faptul că 
ofertantul şi-a îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor şi taxelor 
către bugetul general consolidat, precum şi taxele locale, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara 
în care este stabilit, pentru persoanele juridice române, respectiv 
traducere legalizată în limba română, în cazul persoanelor juridice 
străine.  

 Reeşalonarea datoriilor nu reprezintă un aranjament cu creditorii. 
DeclaraŃie privind calitatea de 
participant la procedură  
 
Solicitat   x                 Nesolicitat  □ 

CerinŃă obligatorie:  
Ofertantul trebuie să cunoască toate condiŃiile legale privind procedura 
de achiziŃie. 
Mod de dovedire:  
Se va completa Formularul nr. 12 C. 

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

CerinŃă obligatorie: ofertantul să fie legal înregistrat. 
Mod de dovedire: 
i) Se va ataşa copie după CUI (codul unic de înregistrare). 
ii) Se va ataşa copie după documentele de înfiinŃare ale operatorului 

economic (actul constitutiv, contractul de societate, statutul etc., după 
caz) şi toate modificările intervenite până la data deschiderii ofertelor. 

iii) Se va ataşa, în original sau copie legalizată, Certificat constatator 
eliberat de Oficiul Registrului ComerŃului, valabil la data deschiderii 
ofertelor (emis cu cel mult 30 zile înainte de data deschiderii 
ofertelor), din care să reiasă faptul că ofertantul şi/sau 
asociaŃii/subcontractanŃii săi, după caz, au ca obiect de activitate 
principal sau secundar unul dintre serviciile din clasa CAEN precizată la 
pct. 2a) sau echivalent. 
Acesta trebuie să mai cuprindă următoarele date: 
a)denumirea operatorului economic şi toate datele de identificare; 
b)codul unic de înregistrare; 
c)sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, 
subunităŃi (adresa); 
d)structura acŃionariatului; 
e)numele reprezentanŃilor legali ai operatorului economic; 
f)domeniul de activitate principal; 
g)domeniile de activitate secundare; 
h)situaŃia societăŃii (dacă este în stare de funcŃionare, dizolvare, 
reorganizare judiciară, lichidare, insolvenŃă, faliment sau suspendare 
temporară a activităŃii) 
Ofertele care nu vor conŃine toate aceste date vor fi  respinse. 
Documentul va fi utilizat şi la a situaŃiei personale a ofertantului. 
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2a) CerinŃă obligatorie:  
Operatorii economici participanŃi la procedură să aibă dreptul de a presta 
serviciile având: 
- codul 7420: ActivităŃi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii 
tehnice (cod CAEN) 

sau 
- codul 7420: ActivităŃi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanŃă 
tehnică legate de acestea (cod CAEN rev.1) 

sau 
-codul 7112: ActivităŃi de inginerie şi consultanŃă tehnică legate de 
acestea (cod CAEN Rev.2) 

sau 
- codul 74.20: ActivităŃi de inginerie şi consultanŃă tehnică legate de 
acestea (cod NACE Rev 1) 

sau 
-codul 7112: ActivităŃi de inginerie şi consultanŃă tehnică legate de 
acestea (cod NACE Rev.2) 
sau echivalent,  

Persoane juridice /fizice străine 
 
Solicitat   x                 Nesolicitat  □ 
 

1b) CerinŃă obligatorie:  
Operatorii economici participanŃi la procedură să fie legal înregistraŃi. 
 
Mod de dovedire: 
i) Se vor ataşa copii după original, şi traducere  certificată în limba 
română, după documentele care dovedesc o formă de înregistrare / 
atestare ori apartenenŃa din punct de vedere profesional. 
ii) Se vor ataşa copii după original, şi traducere certificată în limba 
română, după documentele de înfiinŃare ale operatorului economic 
(actul constitutiv, contractul de societate, statutul etc., după caz), cu toate 
modificările intervenite (actele aferente modificărilor) până la data 
deschiderii ofertelor. 
iii) Se vor ataşa documente relevante, emise de autorităŃile competente 
din Ńara în care îşi are sediul operatorul economic, din care să reiasă 
următoarele date: 
a) denumirea operatorului economic şi toate datele de identificare; 
b) codul unic de înregistrare; 
c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, 
subunităŃi (adresa); 
d) structura acŃionariatului; 
e) numele reprezentanŃilor legali ai operatorului economic; 
f) domeniul de activitate principal; 
g) domeniile de activitate secundare; 
h) situaŃia societăŃii (dacă este în stare de funcŃionare, dizolvare, 
reorganizare judiciară, lichidare, insolvenŃă, faliment sau suspendare 
temporară a activităŃii). 
Documentele care nu vor conŃine toate aceste date vor fi considerate 
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incomplete. 
Documentele vor fi utilizate şi la a situaŃiei personale a ofertantului. 
Ofertantii – persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria 
raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, 
isi asuma responsabilitatea pentru una dintre cele doua optiuni: 
a) Ca in termen de 45 zile de la comunicarea instiintarii, vor 
prezenta dovada deschiderii sediului permanent in Romania, totodata a 
face dovada existentei unui reprezentant fiscal. 
b) Ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane 
juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in 
Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin 
legalizarea asociatiei si inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala 
competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in 
vigoare pentru perioada implementarii proiectului. 
2b) CerinŃă obligatorie:  
Operatorii economici participanŃi la procedură să aibă dreptul de a presta 
serviciile având: 
- codul 7420: ActivităŃi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii 
tehnice (cod CAEN) 

sau 
- codul 7420: ActivităŃi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanŃă 
tehnică legate de acestea (cod CAEN rev.1) 

sau 
-codul 7112: ActivităŃi de inginerie şi consultanŃă tehnică legate de 
acestea (cod CAEN Rev.2) 

sau 
- codul 74.20: ActivităŃi de inginerie şi consultanŃă tehnică legate de 
acestea (cod NACE Rev 1) 

sau 
-codul 7112: ActivităŃi de inginerie şi consultanŃă tehnică legate de 
acestea (cod NACE Rev.2) 
sau echivalent,  
în funcŃie de partea din contract pe care o va îndeplini. 
 Mod de dovedire: 
Se vor ataşa copii după original, şi traducere  legalizată în limba 
română după documente din care să rezulte că operatorul economic are 
ca obiect de activitate principal sau secundar unul dintre serviciile din 
clasa CAEN precizată la pct. 2b), sau echivalent 

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

1) CerinŃă obligatorie: 
Cifra de afaceri anuală medie pe ultimii 3 ani (2006, 2007 şi 2008) să fie 
de minim 100.000 lei (pentru persoanele juridice române) sau 
echivalentul in Euro (pentru persoanele juridice străine). S-a luat în 
calcul cursul BCE valabil pentru data de 28.05.2009 si anume 4,1975 
lei/Euro. Acelaşi curs se va lua în calcul şi pentru conversia altor valute. 
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NOTA:  
(a) Capacitatea economică si financiară a ofertantului/candidatului poate 
fi susŃinuta, pentru îndeplinirea unui contract, si de o altă persoană, 
indiferent de natura relaŃiilor juridice existente intre ofertant şi persoana 
respectiva. 
(b) In cazul in care ofertantul îsi demonstrează situatia economică si 
financiară invocand si sustinerea acordată, în conformitate cu prevederile 
alin. (a), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi 
sustinerea de care beneficiază, de regula prin prezentarea unui 
angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma 
faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. 
Persoana ce asigura susŃinerea financiara va completa formularele 12 A 
şi 12 B. 
 (c) Atunci cand un grup de operatori economici depune ofertă comună, 
situatia economică şi financiară se demonstreaza prin luarea în 
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul în care 
grupul beneficiază de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, 
situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute 
la alin. (b). 
Mod de dovedire: 
i) Se va completa Formularul nr. 1 (informaŃii generale) 
ii) 1).Persoanele juridice române vor ataşa copii după situaŃiile financiare 
anuale (bilanŃ contabil, cont de profit şi pierderi, anexe) pe anii 2006, 
2007 şi 2008, înregistrate la administraŃia financiară şi/sau alte 
documente emise de autorităŃile legale competente, acestea trebuind să 
fie depuse în original , documente care să certifice încadrarea în limitele 
specificate mai sus. 
 2).Persoanele juridice străine vor ataşa, în copie însoŃită de traducere 
certificată în limba română, documente relevante, emise de autorităŃile 
competente, care să certifice îndeplinirea cerinŃei obligatorii privind cifra 
de afaceri. 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 va fi acceptată doar 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. 
iii) Pentru operatorii economici care nu au avut activitate în unul sau mai 
mulŃi din anii 2006, 2007 şi 2008, cifra de afaceri se va lua în 
considerare conform bilanŃurilor contabile respective.  

V.4.) Capacitatea tehnică şi profesională 
InformaŃii privind  capacitatea 
tehnică 
 
Solicitat   x                 Nesolicitat  □ 
 

1) CerinŃă obligatorie:  
Ofertantul va face dovada faptului că în ultimii 5 ani a elaborat cel puŃin 
trei proiecte tehnice prin fonduri FEADR sau POR in domeniu 
constructii de cladiri in valoare cumulata de minim 100.000 lei (fara 
TVA) sau echivalentul in Euro la cursul din 28.05.2009 si anume 4,1975 
lei/Euro. 
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În cazul în care există  asociaŃi, valoarea contractelor care va fi luată în 
calcul va rezulta din media ponderată a valorilor contractelor 
subcontractanŃilor, asociaŃilor şi a ofertantului/liderului de asociaŃie, în 
funcŃie de procentul din valoarea contractului care revine fiecăruia. 
 
Mod de dovedire:  
i) Se va completa Formularul nr. 12 E (declaraŃie privind lista 
principalelor prestări de servicii executate în ultimii 3 ani). 
ii) Se vor ataşa copii după contractul înscris în Formularul nr. 12 E în 
scopul dovedirii cerinŃei de la pct. 1).  
Persoanele juridice străine vor ataşa copii după documente similare, 
însoŃite de traducere certificată. 
 

2) CerinŃă obligatorie:  
a) Echipamentele de lucru din dotarea ofertantului trebuie sa fie 

considerate ca suficiente si satisfacatoare pentru a asigura 
implementarea proiectului in perioada de timp programata. 

Mod de dovedire:  
Se va completa Formularul nr. 12 H (declaraŃie privind utilajele, 
instalaŃiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic 
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii). 
 

3) CerinŃă obligatorie:          
Ofertantul trebuie să prezinte sistemul propriu de conducere şi să deŃină 
certificat ISO 9001:2000 sau echivalent (certificarea sistemului de 
management al calităŃii).  
 

Mod de dovedire: 
Se va ataşa copie după certificatul ISO 9001:2000 sau echivalentul 
acestuia. 

InformaŃii privind  capacitatea 
profesională 
 
Solicitat   x                 Nesolicitat  □ 
 

1) CerinŃă obligatorie: 
Ofertantul va trebui să dispună de resursele umane considerate de 
Autoritatea Contractantă ca fiind strict necesară îndeplinirii în bune 
condiŃii a contractului (personal de specialitate şi experŃi  care vor avea 
roluri esenŃiale în îndeplinirea contractului): 

o 1 Ingineri Civile – min.2 ani 
o 1 Inginer Mediu – min. 2 ani 
o 1 Inginer Instalatii – min. 2 ani 
o 1 Arhitect – min. 2 ani 

 
Important: Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din 
specializarile de mai sus. Ofertele în care nu se vor nominaliza persoane 
diferite pentru fiecare post vor fi respinse.  
 
 
În cazul în care există subcontractanŃi sau asociaŃi, resursele umane se 
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vor lua în considerare prin punerea lor în comun cu ofertantul / liderul de 
asociaŃie, în funcŃie de partea de contract în care se vor folosi specialiştii 
respectivi. 
 

Dacă ofertantul, liderul de asociaŃie sau subcontractantul vor îndeplini 
părŃi din contract având acelaşi cod CPV, ei vor trebui să dispună de 
resursele umane necesare, ataşându-se documentele referitoare la fiecare 
specialist în mod corespunzător. 
 

Mod de dovedire: 
Se vor ataşa: 
i) Formularul nr. 12 I (informatii generale privind angajaŃii) 
ii)  Angajamentul ofertantului că, în cazul indisponibilităŃii unor 

persoane dintre cele patru nominalizate, le va înlocui numai cu 
persoane având cel puŃin calificările celor nominalizate iniŃial şi 
luate în calcul la evaluarea ofertei.   

 
Pentru personalul precizat mai sus se vor ataşa: 
iii)  Formularul nr. 3 (personal ce va fi angajat în contract) 
iv) Curriculum Vitae, cu semnătura persoanei în original . Se va 

completa Formularul nr. 4 (Curriculum Vitae) pentru fiecare 
persoană.  

v) Copii după diplomele, adeverinŃele, autorizaŃiile sau 
certificatele deŃinute de persoanele respective, necesare pentru 
dovedirea cerinŃelor minime.  

vi) Angajamentul de participare, în original , pentru fiecare dintre 
specialiştii menŃionaŃi în Formularul nr. 3. In cazul in care acestia 
nu sunt angajatii permanenti ai ofertantului se va completa 
Formularul nr. 2 – Angajament in nume personal. 

 
 
2) CerinŃă obligatorie: 
Ofertantul trebuie să facă dovada acoperirii riscului profesional . 
 
Mod de dovedire: 
Se va ataşa copie după asigurarea în domeniul proiectării. 

InformaŃii privind subcontractanŃii 
 
Solicitat   x                 Nesolicitat  □ 
 

CerinŃă obligatorie: 
ToŃi subcontractanŃii trebuie să îndeplinească condiŃiile de calificare în 
ceea ce priveşte SituaŃia personală a ofertantului şi Capacitatea de 
exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare), în conformitate cu 
Acordurile de subcontractare, din care trebuie să reiasă clar partea din 
contract pe care o va îndeplini subcontractantul şi toate amănuntele 
necesare pentru evaluarea ofertelor. 
 
SituaŃia  economico-financiară şi Capacitatea tehnică şi profesională 
vor fi evaluate în funcŃie de modul în care vor fi folosite resursele tehnice 
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şi umane de care dispun împreună, raportat la procentul care le revine din 
valoarea contractului, conform Acordurilor de subcontractare şi 
DocumentaŃiei de atribuire. 
 
Mod de dovedire: 
i) Se va completa Formularul nr. 12 G (declaraŃie privind partea/părŃile 
din contract care sunt îndeplinite de subcontractanŃi şi specializarea 
acestora). 
ii) Se va prezenta acordul de subcontractare, din care să rezulte partea 
din contract pe care o va îndeplini fiecare asociat (fizic şi valoric, 
inclusiv ca procent din valoarea contractului). În cazul în care acordurile 
de subcontractare sunt încheiate în altă limbă decât limba română, se va 
prezenta copie după acorduri şi traducere legalizată în limba română 
după acestea. 
iii) Se vor ataşa toate documentele solicitate la SituaŃia personală a 
ofertantului, Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale 
(înregistrare pentru fiecare subcontractant. 
  

InformaŃii privind asociaŃii 
 
Solicitat   x                 Nesolicitat  □ 
 

CerinŃe obligatorii 
a) În cazul în care oferta este depusă de o asociaŃie (consorŃiu), fiecare 
asociat va trebui să îndeplinească condiŃiile privind SituaŃia personală a 
ofertantului şi Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale 
(înregistrare), în conformitate cu Contractul de asociere, din care 
trebuie să reiasă clar partea din contract pe care o vor îndeplini asociaŃii  
şi toate amănuntele necesare pentru evaluarea ofertelor. 
 
b) SituaŃia  economico-financiară şi Capacitatea tehnică şi 
profesională vor fi evaluate pentru ofertanŃii asociaŃi în funcŃie de modul 
în care vor fi folosite resursele tehnice şi umane de care dispun 
împreună, raportat la procentul care le revine din valoarea contractului, 
conform Contractului de asociere şi DocumentaŃiei de atribuire. 
 
Mod de dovedire: 
În cazul asociaŃiilor (consorŃiilor) se va prezenta: 

• Formularul nr. 5 (declaraŃie privind partea/părŃile din contract 
care sunt îndeplinite de asociaŃi şi specializarea acestora) 

• Contractul de asociere, în original sau copie legalizată, din care 
să rezulte cine este liderul asociaŃiei (consorŃiului) şi partea din 
contract pe care o va îndeplini fiecare asociat (valoric şi procent 
din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor 
tehnice şi umane, precum şi împuternicirea liderului asociaŃiei de 
a semna oferta în numele asociaŃiei. În cazul în care acordurile de 
asociere sunt încheiate în altă limbă decât limba română, se va 
prezenta copie după acorduri şi traducere legalizată în limba 
română după acestea. 
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�� Se va ataşa împuternicirea liderului asociaŃiei de a reprezenta  
asociaŃia la procedura de atribuire. 

• Se vor ataşa toate documentele solicitate la SituaŃia personală a 
ofertantului, Capacitatea de exercitare a activităŃii 
profesionale (înregistrare), Informa Ńii privind capacitatea 
tehnică şi Informa Ńii privind capacitatea profesională pentru 
fiecare asociat. 

 
MenŃiune: 
Dacă ofertantul câştigător va fi o asociaŃie/consorŃiu, autoritatea 
contractantă solicită legalizarea asocierii conform prevederilor legale, 
până la data încheierii contractului de achiziŃie publică. 
 

V.5. Standarde de protectia 
mediului  
 

Solicitat  x         Nesolicitat □          

Cerinta obligatorie:  
Ofertantul trebuie să respecte un standard de management de mediu 
Mod de dovedire: 
Ofertantul trebuie sa prezinte documente emise de organisme naŃionale 
sau internaŃionale acreditate care confirma certificarea sistemului de 
management de mediu al firmelor ofertante, respectiv ISO 14001 sau un 
standard similar. 
In cazul unei asociatii, aceasta conditie trebuie indeplinita de toti 
asociatii. 

 
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
VI.1) PreŃul cel mai scăzut                                   □    
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică       x 
Factor de evaluare Pondere 
- preŃul ofertei 50.00% 
- Durata efectiva de execuŃie a proiectului  30.00% 
- Oferta tehnica 20.00% 
     
 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 
Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile ofertate pentru prestarea integrala 
a serviciilor exclusiv T.V.A. 
Formula de calcul a punctajului final este: 
P final = Pvo x 50% + PDE x 30 % + PCTFP x 20% 
1. Punctajul financiar pentru factorul de evaluare „valoarea ofertei” se acorda astfel: 

a. pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor, se acorda punctajul maxim alocat factorului de 
evaluare, respectiv 100 de puncte; 

b. pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a, se acorda punctajul astfel: 
P(financiar n) = (pret minim/pret n) x 100 

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “durata de prestare a serviciilor de proiectare” este de maxim 100 
puncte si se acorda astfel: 
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c. pentru oferta cu durata de executie cea mai mica se acorda punctajul maxim alocat factorului de 
evaluare, respectiv 100 puncte; 

d. pentru o durata de executie mai mare decat cea prevazuta la pct.c. se acorda punctajul astfel: P 
(perioada n) = [termen minim luni/termen n ]*100. 
3. Punctajul  pentru factorul de evaluare ,,oferta tehnica“ este de maxim 100 puncte si se acorda astfel: 

 
- Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice  40 puncte 
- Siguranta in exploatare                                                                  40 puncte 
- Asigurarea utilităŃilor      20 puncte 

 
 

 

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 

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     □ 

a) Se va constitui garanŃia de bună execuŃie, în procent de 5 % din 
valoarea contractului, exclusiv TVA, înainte de semnarea contractului. 
b) Modul de constituire: 
- prin scrisoare de garanŃie bancară în favoarea AutorităŃii 
contractante (conform modelului din Formularul nr. 19  - SCRISOARE 
DE GARANłIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUłIE), care devine 
anexă la contract.  
 

 
 
VIII. PREZENTAREA OFERTEI  
 
VIII.1)  Limba de redactare a 
documentelor necesare ofertei  

Limba română.  

VIII.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile de la data deschiderii ofertelor. 
 

VIII.3) GaranŃie de participare 
Solicitată   x                 Nesolicitată  □ 

1.000 lei  
Modul de constituire a garantiei de participare:  
-Scrisoare de garantie bancara conform Formular  nr. 11 
- depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata 
sau fila CEC insotita de un document prin care se specifica 
destinatia;  
- depunere in numerar la casieria Primaria comunei Budeasa 

VIII.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Propunerea tehnică va conŃine: 
 

a) Descrierea serviciilor care vor fi efectuate. 
b) Graficul de prestare (se va completa Formularul nr. 7 

(GRAFICUL DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI). 
c) Formularul nr. 8  (DECLARAłIE PRIVIND 
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PROTECłIA MEDIULUI ŞI PROTECłIA MUNCII) 
completat. 

d) Propunerea de contract insusita de catre ofertant.  
VIII.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Propunerea financiară va conŃine: 
 

a) Formularul nr. 10 B (FORMULAR DE OFERTĂ), completat. 
 
ModalităŃi de plată: prin virament, în contul din Trezorerie al 
ofertantului, care va fi indicat în propunerea de contract. 
 
Termene de plată: în cel termen de 15 zile de la semnarea procesului 
verbal de recepŃie de către ambele părŃi şi în condiŃiile existenŃei 
resurselor bugetare. 
 
Alte precizari: 
Nu este cazul 
 

VIII.6) Modul de prezentare a ofertei  
 

a) Dacă este cazul, la documentele de calificare se va ataşa  
împuternicirea semnată de reprezentantul legal al operatorului 
economic privind nominalizarea persoanei împuternicite  să angajeze 
ofertantul în contract, respectiv: Formularul nr. 9 
(ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI) şi, dacă  
există, copie după hotărârea/decizia consiliului de administraŃie sau 
a organismului corespunzător al operatorului economic privind 
nominalizarea persoanei desemnată ca reprezentant legal al 
societăŃii. Acestea trebuie ataşate şi de către asociaŃi şi 
subcontractanŃi. 
 
b) Adresa la care se depune oferta: 
Primaria comunei Budeasa, judetul Arges 
 
c) Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către 
ofertant la adresa indicată mai sus, până la data de 28.12.2009, ora 
10.00, însoŃite de o scrisoare de înaintare  conform Formularului nr. 
10 (SCRISOARE DE ÎNAINTARE).  
 
e) Se vor depune 3 exemplare ale ofertei: 1 original şi 2 copii. 
 
f) DocumentaŃia trebuie să fie în totalitate tipărită cu cerneală 
neradiabilă.  
 
g) În cazul documentelor emise de instituŃii/organisme oficial 
abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate 
şi parafate conform prevederilor legale. 
 
h) Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea 
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financiară se vor îndosaria separat, vor avea fiecare câte un opis (în 
care vor fi cuprinse toate documentele solicitate în documentaŃia de 
atribuire, cu indicarea paginii la care se află documentul din opis), 
iar fiecare pagină va fi numerotată şi semnată de către 
reprezentantul autorizat al ofertantului împuternicit  să angajeze 
ofertantul în contract.  
 
i) Toate documentele prezentate trebuie să fie valabile la data 
deschiderii ofertei. 
 
j) Documentele de calificare se vor îndosaria în ordinea în care au 
fost solicitate în Fişa de date a achiziŃiei. În cazul în care există 
subcontractanŃi sau asociaŃi, documentele de acelaşi tip se vor aşeza 
unul după altul (mai întâi pentru ofertant sau liderul de asociaŃie, 
apoi asociaŃii, după care subcontractanŃii). 
 
 
k) Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea 
financiară se vor introduce în plicuri distincte, sigilate şi marcate 
corespunzător, astfel: 
Plicul 1: 1 - DOCUMENTE DE CALIFICARE - ORIGINAL 
Plicul 2: 2 - PROPUNERE TEHNICĂ -ORIGINAL 
Plicul 3: 3 - PROPUNERE FINANCIARĂ - ORIGINAL 
Plicurile 1,2,3 se vor introduce într-un plic A, marcat cu inscripŃia: 
A - ORIGINAL . 
Plicul 4: 4 - DOCUMENTE DE CALIFICARE - COPIE 
Plicul 5: 5 - PROPUNERE TEHNICĂ - COPIE 
Plicul 6: 6 - PROPUNERE FINANCIARĂ - COPIE 
Plicurile 4,5,6 se vor introduce într-un plic B marcat cu inscripŃia: B 
- COPIE(2) 
 
Plicurile A şi B se vor introduce într-un pachet pe care se va scrie: 
- numele şi adresa autorităŃii contractante 
- numele şi adresa ofertantului; telefon şi fax  

  - Ofertă servicii: Servicii de proiectare „ Reabilitare si dotare 
scoala Calotesti comuna Budeasa (faza  PT, DE)“A nu se 
deschide înainte de 28.12.2009, ora 12.00”. 
 
Documentele solicitate în plic separat pentru şedinŃa de deschidere a 
ofertelor NU SE VOR INTRODUCE în acest pachet. 
 
l) Coletele care vor fi transmise prin poştă vor conŃine:   
- pachetul cu plicurile A şi B 
- plicul separat  pentru şedinŃa de deschidere a ofertelor, conform 
pct. VIII.9.c), dacă se optează pentru transmiterea lui prin poştă.  



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa 
(faza  PT, DE)” 

 
Proiect finantat prin Programul Operational Regional 

 

 

 

 

 

18 

 
m) În cazul în care plicul separat nu este introdus în coletul poştal, el 
poate fi transmis comisiei de evaluare până la ora deschiderii 
ofertelor, prin orice mijloc. 
 
n) Toate plicurile, pachetele, coletele etc., vor fi sigilate. 
 

VIII.7) Data limită de depunere a 
ofertelor 

28.12.2009, ora 10.00 
 

VIII.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării documentelor 

a) Orice ofertant are dreptul de  a-şi retrage oferta numai înainte de 
data limită stabilită pentru depunerea ofertei, respectiv 28.12.2009, 
ora 10.00 şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. 

b) Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea 
stabilită în anunŃul de participare ori care este primită de către 
autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere 
28.12.2009, ora 10.00 - se returnează nedeschisă. 
 

VIII.9) Deschiderea documentelor pentru 
selectarea ofertelor  

a) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28.12.2009 ora 12.00, 
Primaria Comunei Budeasa, judetul Arges.  
 
b) Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor:  

1)  membrii comisiei de evaluare; 
2) reprezentanŃii autorizaŃi ai ofertanŃilor; 
3) alte persoane autorizate de Autoritatea contractantă.  

 
c) La deschidere, Autoritatea contractantă solicită să se prezinte în 
plic separat, marcat cu: numele şi adresa autorităŃii contractante, 
numele şi adresa ofertantului, şi: Ofertă servicii: Servicii de 
proiectare Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa  
(faza  PT, DE)  

1) pentru persoanele care participă la şedinŃa de deschidere din 
partea ofertanŃilor, împuternicire din partea persoanei autorizate să 
reprezinte ofertantul la procedură ( ÎMPUTERNICIRE PENTRU 
REPREZENTAREA OFERTANTULUI LA ŞEDINłA DE 
DESCHIDERE). 

2) copie după actul de identitate al persoanelor care participă la 
deschidere din partea ofertanŃilor 

3) dovada constituirii garanŃiei de participare, în original  şi 
copie.  

4) dovada că ofertantul/ofertanŃii reprezintă o întreprindere mică 
sau mijlocie, respectiv dovada privind numărul de salariaŃi şi dovada 
privind cifra de afaceri pe ultimul an (unde este cazul), precum şi 
valoarea activelor totale, pentru ofertanŃii care vor depune garanŃia 
de participare în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din 
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Legea 346/2004 privind stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, 
cu modificările şi completările ulterioare.  

 
IX. ALTE PRECIZ ĂRI 
ModalităŃile de comunicare utilizate pe parcursul procedurii: direct sau prin poştă (la adresa autorităŃii 
contractante indicată în Fişa de date a achiziŃiei), sau prin fax (la nr. 0248 236457 -  Responsabil  
AchiziŃii Publice). 

 
 Responsabil AchiziŃii Publice 

 
 
 
 
 

SECTIUNEA a II a 
 

OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII: Reabilitare si dotare scoala Calotesti 
comuna Budeasa  (faza  PT, DE) 
 
A. SITUAȚIE ACTUAL Ă 

Scoala din satul Calotesti comuna Budeasa are urmatoarele caracteristici tehnice: 
 S construit = 613,94 mp; 
 S desf =  613,94 mp; 
 S utila = 574,81 mp. 
 Regim inaltime – S + P  
 
Organizarea spatiilor (situatia existenta si proiectata) pentru scoala sat Calotesti comuna Budeasa 
Nr. 
crt. 

Denumire spatiu 
(situatie existente) 

Denumire spatiu 
(situatie proiectata) 

Suprafata 
[mp] 

Subsol 
1 Depozit lemne Depozit lemne 23,65 
2 Depozit lemne Depozit lemne 17,50 
Total suprafata utila subsol 41,15 
Parter  
3 Cancelarie Cancelarie 23,65 
4 Biblioteca Biblioteca 17,50 
5 Birou director Birou director 15,64 
6 Laborator informatica Laborator informatica 25,30 
7 Laborator fízica chimie Laborator fízica chimie 53,52 
8 Windfang Windfang 3,60 
9 Coridor Coridor 138,68 
10 Cabinet limba romana Cabinet limba romana 52,20 
11 Cabinet geografie - Cabinet geografie - biologie 52,20 
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biologie 
12 Cabinet istorie Cabinet istorie 52,20 
13 Cabinet matematica Cabinet matematica 52,20 
 Clasa a II-a Clasa a II-a 43,06 
14 Windfang Windfang 8,00 
Total suprafata utila parter 533,66 
Total suprafata utila 574,81 
 

Pentru modernizarea scolii se vor face extinderi pe orizontala, pentru crearea de spatii pentru 
grupul sanitar si camera pentru centrala termica si pentru sala de sport (suprafata construita totala a 
extinderii fiind de 368,42 mp). 

Se vor renova finisajele interioare si exterioare si se va inlocui tamplaria existenta cu tamplarie din 
lemn stratificat. 

Se va inlocui instalatia electrica si se va executa instalatia termica, sanitara si de canalizare.  
 

 Extindere grup sanitar, camera pentru centrala si sala de sport 
Extinderea va avea suprafata construita de 368,42 mp, suprafata desfasurata 486,21 mp, nivel de 

inaltime P+1. 
Cladirea va fi construita din zidarie de BCA, planseele din beton armat monolitic cu grosimea de 

13 cm. 
 

Organizarea spatiilor (extindere proiectata) pentru scoala sat Calotesti comuna Budeasa 
Nr. 
crt. 

Denumire spatiu 
 

Suprafata 
[mp] 

Perimetru [mp] 

Sala de sport - parter 
1 Sala sport 163,29 53,46 
2 Grup sanitar fete 4,13 10,19 
3 Vestiar fete 22,06 24,23 
4 Vestiar baieti 22,06 24,23 
5 Grup sanitar baieti 4,13 10,19 
6 Depozit materiale curatenie 11,70 13,60 
7 Hol 35,59 35,95 
Sala de sport - etaj 
8 Sala echipament tehnic 27,85 19,70 
9 Depozit material didactic sport 9,46 13,10 
10 Birou profesor sport 22,49 18,60 
11 Grup sanitar profesor 3,62 13,40 
12 Hol 37,69 43,25 
Grup sanitar + camera centrala termica 
13 Hol grup sanitar 10,65 17,20 
14 Grup sanitar baieti 6,00 13,00 
15 Grup sanitar fete 6,00 13,00 
16 Grup sanitar profesori 6,00 13,00 
17 Camera centrala termica 11,63 14,40 
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 Finisaje interioare propuse pentru extindere: 

• montare parchet trafic intens                                          223,20 mp; 
• montare pardoseli gresie                                                     96,95  mp; 
• montare pardoseli gresie antiderapanta          73,30 mp; 
• montare mozaic            11,70 mp; 
• montare pereti si tavane rigips                                        1329,81 mp; 
• zugraveli lavabile                                    1329,81 mp; 
• tencuieli interioare           138,00 mp; 
• montare faianta           138,00 mp; 
• montare tamplarie lemn stratificat                          170,47 mp; 
• montare tamplarie metalica               5,40 mp; 

 
Finisaje exterioare propuse pentru extindere  

• termoizolatie din polistiren                                                245,50 mp;        
• vopsitorii exterioare cu vopsea lavabila                            245,50 mp; 
• montare invelitoare tigla ceramica          552,00 mp. 
  
 
 Reabilitare instalatie electrica la scoala 

 Se va reabilita instalatia electrica existente la scoala prin procedeu aparent. 
 
 Executie instalatie sanitara interioara si de alimentare cu apa si de canalizare exterioara 

Pentru extinderea propusa a se realiza la scoala se va proiecta instalatia termica si sanitara 
interioara si instalatia exterioara de alimentare cu apa si  de canalizare cu descarcare intr-un bazin 
vidanjabil.  
 Alimentarea cu apa se va face prin bransament la conducta stradala. 
 
 Teren de sport 
 Se propune amenajarea unui teren de sport cu suprafata sintetica pe o suprafata de 800 mp. Acesta 
va fi imprejmuit cu gard de lemn. Vor fi montate corpuri de iluminat pentru nocturna si 8 bancute de lemn 
cu capacitatea de 3 locuri fiecare. 
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SECTIUNEA a III a 

 
 

Contract  de servicii 
nr.______________data_______________ 

 
 
Preambul 
 

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre 
 

Consiliul Local Budeasa cu sediul in Budeasa, judetul Arges telefon/fax 0248236457  - 
reprezentata prin Stefan Ion, functia primar 
in calitate de achizitor, pe de o parte 
 
si  
……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  
...............................................  adresa sediu ………………… 
........................................................................ telefon/fax .......................................... numar de 
inmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banca) 
.............................................................................................................. reprezentat prin 
................................................................................................   (denumirea conducatorului) 
functia............................................... 
in calitate de prestator, pe de alta parte. 
 
2. Definitii  
 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
f. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 
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asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligatiilor uneia din parti; 
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract) 
 
3. Interpretare 
 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in 
mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
 
4.1 - Prestatorul se obliga sa execute servicii de proiectare Reabilitare si dotare scoala Calotesti 
comuna Budeasa (faza  PT, DE),  in perioada convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin 
prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 
5. Pretul contractului 
 
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform 
graficului de plati, este de ...................... lei, sau dupa caz …….. euro, la care se adauga ……… TVA. 
 
6. Durata contractului 
 
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, incepand de la data de ……. 
 ( se inscrie perioada si data) 
6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de  .... 
( se inscrie data la care inceteaza contractul) 
 
7. Executarea contractului  
 
7.1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de  ...... 
(se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul)  
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului) 
 
9.  Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in 
propunerea tehnica, anexa la contract.  
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9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in 
propunerea tehnica. 
9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

• reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau 
utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si 

• daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o 
astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

 
10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii 
de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
(se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata) 
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute 
convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei 
de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil. 
 
11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
 
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, 0,1% din pretul 
contractului. 
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, 0,1% din plata neefectuata. 
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil 
si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-
interese. 
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa 
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor.  In acest caz, furnizorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data 
denuntarii unilaterale a contractului. 

 
 
 

Clauze specifice 
 
12. Garantia de buna executie a contractului 
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12.1 - (1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din 
valoarea contractului , exclusive TVA, inainte de semnarea contractului, prin scrisoare de garantie 
bancara de buna executie in favoarea Autoritatii contractante. 
12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a 
contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. 
12.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator 
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna 
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorul, precizand totodata obligatiile care 
nu au fost respectate.    
12.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 5 zile de la indeplinirea 
obligatiilor asumate. 
 
 
13. Alte resposabilitati ale prestatorului 
 
13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, 
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru 
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in 
mod rezonabil din contract.   
13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de 
prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de 
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  
 
14. Alte responsabilitati 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. 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. Ordinul de incepere a contractului se emite in termen de 
maxim 5 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.   
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(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-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, 
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
(2) In cazul in care:  

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

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 pretului contractului 
 
17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 
propunerea financiara, anexa la contract. 
17.2 - Pretul contractului nu se actualizeaza .  
 
18. Amendamente  
 
18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
 
19. Subcontractanti 
19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, 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, cat 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 subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului. 



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa 
(faza  PT, DE)” 

 
Proiect finantat prin Programul Operational Regional 

 

 

 

 

 

27 

19.5. Prestatorul nu va subcontracta serviciile in proportie mai mare de 40% . 
 
20. Cesiunea  
 
20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara 
sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii 
asumate prin contract.  
 
21. Forta majora 
 
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
 
22. Solutionarea litigiilor 
 
22.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului. 
22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele 
judecatoresti din Romania.  
 
23. Limba care guverneaza contractul 
 
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
  
24. Comunicari 
 
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
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25. Legea aplicabila contractului 
 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 

Partile au inteles sa incheie azi ..............  prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte.     
  ( se precizeaza data semnarii de catre parti) 
 
 
          Achizitor        Prestator 
    Consiliul Local Budeasa 
Responsabil legal 
Stefan Ion 
Functia: primar               (semnatura autorizata)  
  (semnatura autorizata) 
              LS                        LS 
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SECTIUNEA a IV a 
 

FORMULARE SI MODELE 
 

Formularul nr. 12 A : DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
Formularul nr. 12 B : DECLARAłIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAłIILE PREVĂZUTE LA 
ART. 181 DIN ORDONANłA DE URGENłĂ A GUVERNULUI NR. 34/2006, APROBATĂ CU 
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 337/2006 
 
Formularul nr. 12 C : DECLARAłIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
 
Formularul nr. 1 :  INFORMAłII GENERALE 
 
Formularul nr. 12 E : DECLARAłIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII 
ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
Formularul nr. 12 H : DECLARAłIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAłIILE, ECHIPAMENTELE 
TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA 
CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII 
 
Formularul nr. 12 I : INFORMATII GENERALE PRIVIND ANGAJATII OFERTANTULUI 
 
Formularul nr. 2: ANGAJAMENT IN NUME PERSONAL 
 
Formularul nr. 3:  PERSONAL CE VA FI ANGAJAT IN CONTRACT 
 
Formularul nr. 4:  CURRICULUM VITAE 
 
Formularul nr. 12 G : DECLARAłIE PRIVIND PARTEA/PĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANłI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
Formularul nr. 5 : DECLARAłIE PRIVIND PARTEA/PĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE ASOCIAłI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
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Formularul nr. 19 : SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ BUNA EXECUTIE 
 
Formularul nr. 7 : GRAFICUL DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI 
 
Formularul 8:  DECLARARTIE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI SI PROTECTIA MUNCII 
 
Formularul nr. 10 B : FORMULAR DE OFERTĂ 
 
Formularul nr. 9 : ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI 
 
Formularul nr. 10 : SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
Formularul nr. 11: SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA  PENTRU PARTICIPARE CU 
OFERTA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa 
(faza  PT, DE)” 

 
Proiect finantat prin Programul Operational Regional 

 

 

 

 

 

31 

 
Formular nr. 12 A 

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

DECLARA łIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
     
 

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

Ofertant, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formular nr. 12 B 

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

DECLARA łIE 
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUA łIILE PREV ĂZUTE LA ART. 181 DIN ORDONAN łA 

DE URGENłĂ A GUVERNULUI NR. 34/2006, APROBATĂ CU MODIFIC ĂRI ŞI 
COMPLET ĂRI PRIN LEGEA NR. 337/2006 

 
    Subsemnatul(a) .............................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de 
licitaŃie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică având ca Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna 
Budeasa (faza  PT, DE) , Cod CPV 71322000-1Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2), 
organizată de Primaria Comunei Budeasa, la data de .............., declar pe propria răspundere că: 
    a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităŃile mele 
comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaŃie similară cu 
cele anterioare, reglementată prin lege; 
    b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaŃiile prevăzute la lit. a); 
    c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale către bugetele componente 
ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara în care este stabilit 
până la data solicitată .................... 
c1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaŃiile contractuale, din motive imputabile 
ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia. 
    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 ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg ca autoritatea contractantă 
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
    ÎnŃeleg ca în cazul în care aceasta declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaŃiei 
penale privind falsul în declaraŃii. 
 
    Data completării .....................(ziua, luna anul). 
 

Operator economic, 
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Formular nr. 12 C 

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

DECLARA łIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Ă 

 
    1. Subsemnatul(a) ........................ (numele complet), reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului 
economic), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura „licitaŃie 
deschisă” pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică de servicii, având ca obiect Servicii de proiectare Reabilitare si 
dotare scoala Calotesti comuna Budeasa(faza  PT, DE) Cod 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de 
lucrari publice (Rev.2), organizată de Primaria comunei Budeasa, la data de .........., particip şi depun oferta: 
    [ ] în nume propriu; 
    [ ] ca asociat în cadrul asociaŃiei ..............................; 
    [ ] ca subcontractant al .........................................; 
    (Se bifează opŃiunea corespunzătoare) 
    2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reŃele de operatori economici; 
    [ ] sunt membru în grupul sau reŃeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa. 
    (Se bifează opŃiunea corespunzătoare şi, dacă este cazul, se ataşează anexa) 
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraŃie la 
orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie publica sau, în cazul în care vom fi 
desemnaŃi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziŃie publica. 
    4. De asemenea, declar ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg ca autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc 
oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice sa furnizeze 
informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai Primaria comunei Budeasa, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 
 
    Data completării .....................(ziua, luna anul). 
 

Operator economic, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formular nr. 1 

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

 
INFORMA łII GENERALE 

 
    1. Denumirea/numele: 
    2. Codul fiscal: 
    3. Adresa sediului central: 
    4. Telefon: 
        Fax: 
        Telex: 
        E-mail: 
    5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare 
         ............................................................................... 
           (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 
    6. Obiectul de activitate, pe domenii: 
        ............................................................................... 
        (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
    7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:                               
        ............................................................................... 
        (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
    8. Principala piaŃă a afacerilor: 
    9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 

Anul Cifra de afaceri anuală   la 31 
decembrie 
(mii lei) 

Cifra de afaceri anuală   la 31 
decembrie 
(mii euro) 

   
   
   

Media anuală:   
 
    Data completării .....................(ziua, luna anul). 

Operator economic, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formular nr. 12 E 
 
     Operator economic 
    ……………………… 
    (denumirea/numele) 
 

DECLARA łIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PREST ĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 
ANI 

 
    Subsemnatul ……………..(numele complet), reprezentant împuternicit al .................................. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa 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 Primaria comunei Budeasa, cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
     
Data completării .....................(ziua, luna anul). 
 

Operator economic, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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    SemnificaŃia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
    A - Procent îndeplinit de prestator (%) 
    B - Cantitatea (U.M.) 
    C - Perioada de derulare a contractului**) 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului 

Codul 
CPV 

Denumirea/numele 
beneficiarului/clientului 
Adresa 

Calitatea 
prestatorului 
*) 

PreŃul total 
al 
contractului 

A B C 

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

 

    *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 
unic sau contractant conducător (lider de asociaŃie); contractant asociat; subcontractant. 
    **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. 
     
    Data completării .....................(ziua, luna anul). 

Operator economic, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 12 H 
 
        Operator economic 
    ………………………… 
    (denumirea/numele) 
 

DECLARA łIE 
PRIVIND UTILAJELE, INSTALA łIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE 

OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZ ĂTOARE A 
CONTRACTULUI DE SERVICII 

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

Operator economic, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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LISTA 
cuprinzând cantităŃile de utilaje, instalaŃii şi echipamente tehnice 

 
Nr. 
crt. 

Denumire utilaj/echipament/ 
instala Ńie           

U.M. Cantitate Forma de de Ńinere    

1    Proprietate În chirie 
2      
3      
4      

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

Operator economic, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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   Formular nr. 12 I 

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

INFORMATII GENERALE PRIVIND ANGAJATII OFERTANTULUI 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa 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 Primariei comunei Budeasa,  cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 
 

Personal angajat 
(funcŃia) 

Specialitatea angajaŃilor (conform 
diplomei de absolvire sau 

calificărilor) 
Nr. angajaŃi ai ofertantului 

Personal de conducere 

   

…………………………. …………………………. …………………………. 

Personal de execuŃie 

   

…………………………. …………………………. …………………………. 

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

Operator economic, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

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

 
 
 



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa 
(faza  PT, DE)” 
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Formularul nr. 2 

 
 
 

ANGAJAMENT 
 
 
 Subsemnatul ……………….(numele), posesor al actului de identitate ……………(tipul actului) 
seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod numeric 
personal ……………………………, având contract de muncă pe perioadă determinată / nedeterminată / 
contract de prestări de servicii (se completează cu varianta reală) cu ………………….(denumirea / 
numele organizaŃiei), mă angajez să particip, la execuŃia contractului: Servicii de proiectare Reabilitare 
si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa (faza  PT, DE), în cazul în care acest contract va fi executat 
de către …………………….(denumirea / numele ofertantului). 
 
 

……………………….(numele persoanei) 
 

…………………..(semnătura) 
 
 
 
Operator economic, 
(ofertant / lider de asociaŃie, asociat sau subcontractant, după caz) 
 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa 
(faza  PT, DE)” 

 
Proiect finantat prin Programul Operational Regional 
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 Formularul nr. 3 
 
        Operator economic 
    ………………………… 
    (denumirea/numele) 
 

 
PERSONAL CE VA FI ANGAJAT IN PROIECT 

 
  

Experien Ńa 
Post/Nume Studii  Alte 

cursuri 
relevante 

pentru 
contract 

În 
domeniu 

În cadrul 
companiei 

Studii similare cu cele din 
viitorul contract, executate 

până acum (lucrare/valoare) 

inginer  
instalatii 

 

     

inginer constructii 
civile 

 

     

Inginer construcŃii 
civile 

 

     

Expert mediu      
      

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

Operator economic, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

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



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa 
(faza  PT, DE)” 

 
Proiect finantat prin Programul Operational Regional 
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Formularul nr. 4 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 

� Numele de familie :  
� Prenumele:  
� Data naşterii :   
� NaŃionalitate:  
� Stare civilă:  
� EducaŃie 

 
InstituŃia Din 

(Anul) 
Până în 
(Anul) 

Gradul obŃinut 

    

    
 
     7. Limbi străine: (acordaŃi între 1 şi 5 pentru competenŃă  -  5 este maximum 1 este minimum) 
 

Limba Citit Vorbit Scris 
    

 
8. ApartenenŃă la asociaŃii profesionale: 
 
9. Alte competenŃe : 
 
10. PoziŃia actuală în organizaŃie: 
 
11. Vechime în organizaŃie: 5 luni 
 
12. Calificări cheie/ocupaŃia în prezent: 
 

OrganizaŃia  CURSUL / SEMINARUL  Anul 
absolvirii 

 DIPLOMA / 
CERTIFICA

TUL 

OBłINUT  

…………………………………
.. 

………………………… …………… ……………… 

 
13. ExperienŃa profesională: 
 



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 
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De la 
data  - 
până la 

data 

 
Institu Ńia / 

Firma 

 
FuncŃia 

 
Descrierea responsabilităŃilor avute 

………..
. 

…………. 
………………
… ……………………………………………. 

 
14. ExperienŃă specifică: 

 
De la 
data  - 
până la 

data 

Programul 

/ proiectul 

/ 

activitatea 

FuncŃia Contribu Ńia / 
Rezultate ObservaŃii 

………..
. 

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

 
 

15. Alte activităŃi:  
 
 Activitate didactică, publicaŃii, reprezentare în mass media etc. 

16. Coordonate de contact: adresă, telefon, fax, mobil, e-mail.  
 

    Data                                                                                                Semnătura  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa 
(faza  PT, DE)” 

 
Proiect finantat prin Programul Operational Regional 
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Formular nr. 12 G 

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

 
DECLARA łIE 

PRIVIND PARTEA/P ĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE 
DE SUBCONTRACTANłI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

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

Operator economic, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa 
(faza  PT, DE)” 

 
Proiect finantat prin Programul Operational Regional 

 

 

 

 

 

45 

Nr. 
crt. 

Denumire 
subcontractant 

Sediul 
subcontractorului 

Obiectul principal 
de activitate al 
subcontractantului 

CUI Partea/părŃile 
din contract ce 
urmează a fi 
subcontractate 
(descriere clară 
şi procent din 
valoarea totală a 
contractului) 

Acord 
subcontractor cu 
specimen de 
semnătură 

1       
….       
     
 
Data completării .....................(ziua, luna anul). 
 

Operator economic, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
 
Notă: Dacă nu sunt subcontractanŃă, se va completa tabelul cu N/A – nu este cazul. 



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa 
(faza  PT, DE)” 

 
Proiect finantat prin Programul Operational Regional 
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Formular nr. 5 

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

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

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

asociat 
Sediul 
asociatului 

Obiectul 
principal 
de 
activitate 
al 
asociatului 

CUI Partea/părŃile din 
contract ce 
urmează a fi 
executate de către 
asociat (descriere 
clară şi procent 
din valoarea totală 
a contractului) 

Acord de asociere 
cu specimen de 
semnătură 

Asociat 
1 

      

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

Ofertant, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

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



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa 
(faza  PT, DE)” 
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 Ofertant Asociat 1 Asociat 2 ……………… 
Numele/denumirea     
     
Semnătura autorizată     
       
  Data completării .....................(ziua, luna anul). 
Notă: Dacă nu sunt asociaŃi, se va completa tabelul cu N/A – nu este cazul. 
 



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa 
(faza  PT, DE)” 

 
Proiect finantat prin Programul Operational Regional 
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Formular nr. 19 

 
    Banca 
………………………………. 
          (denumirea) 
 
 
 
                  SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUłIE 
 
Către: Către: Primaria comunei Budeasa 
 
 
Cu privire la contractul de achiziŃie publică Servicii de proiectare Reabilitare si dotare scoala Calotesti 
comuna Budeasa (faza  PT, DE)încheiat între ………………………, în calitate de contractant, şi 
Primaria comunei Budeasa, 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 prevăzute 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 părŃile 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 ________. 
 

                              (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa 
(faza  PT, DE)” 
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Formularul nr. 7 
 
 
      OFERTANTUL                                                      

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

    (denumirea/numele)                                                                         

 
 
 

GRAFICUL DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI 
 

Servicii de proiectare Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa (faza  PT, DE) 
Către: Primaria comunei Budeasa 
 
 

Partea din contract Nr. zile pentru execuŃie ObservaŃii 
Proiect tehnic   
Proiect Tehnic 
Caiete de Sarcici 

  

Detalii de Executie   
Total   
 
Notă: Se recomandă ca acest grafic să fie detaliat de către ofertant pentru fiecare parte din contract în parte. 
 
 
    Data ……………/…………/…………………. 
 
 
……………………………………….(numele), în calitate de ……………………….(funcŃia), legal autorizat să semnez oferta 
pentru şi în numele ……………………………… (denumirea/numele ofertantului) 
 

………………………..(semnătura) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa 
(faza  PT, DE)” 

 
Proiect finantat prin Programul Operational Regional 
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Formular 8 
 

 
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

 
 
 
 

Subsemnatul …………………………….., in calitate de …………………al …………………………….. 
(ofertant persoana juridica) cu sediul in ……………………………………………… in calitate de 
……………………………………………………………………,  la procedura initiata pentru atribuirea 
contractului de achiztie publica, avand ca obiect : Servicii de proiectare Reabilitare si dotare scoala 
Calotesti comuna Budeasa (faza  PT, DE) , declar ca la elaborarea ofertei am luat in considerare toate 
obligatiile legale privitoare la conditiile de munca si protectia muncii precum si cele referitoare la 
protectia mediului. 
 
 
 
 
Data completarii    

 
 
 
 

OFERTANT 
Semnatura autorizata 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa 
(faza  PT, DE)” 

 
Proiect finantat prin Programul Operational Regional 
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Formular nr. 10 B 
    Operator economic 
    …………………………… 
    (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERT Ă 
 
Către: Primaria comunei Budeasa 
 
    Domnilor, 
    1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului 
…………………………… (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile 
şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai sus menŃionată, să prestăm: Servicii de proiectare Reabilitare si 
dotare scoala Calotesti comuna Budeasa (faza  PT, DE), pentru suma de ………………  lei (suma în litere şi în 
cifre), plătibilă după recepŃia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 
…………………. (suma în litere şi în cifre, din care: 
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat 
ofertei. 
    3. Ne angajăm să menŃinem această ofertă valabilă pentru o durată de …… zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la 
data de ……… (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 
    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
    5. Precizăm că: 
     depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar 
"alternativă"; 
    X  nu depunem ofertă alternativă. 
    6. Am înŃeles şi consimŃim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanŃia de 
bună execuŃie în conformitate cu prevederile din documentaŃia de atribuire. 
    7. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă ofertă pe care o puteŃi primi. 
 
    Data ……………/…………/…………………. 
 
 ……………………………………….(numele), în calitate de ……………………….(funcŃia), legal autorizat să semnez oferta 
pentru şi în numele ……………………………… (denumirea/numele ofertantului) 
 

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



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa 
(faza  PT, DE)” 
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Formularul nr. 9   
 
 

ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI 
 
 
 Subsemnatul ………………./numele), posesor al actului de identitate ……………(tipul actului) 
seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod numeric 
personal ……………………………, în calitate de …………………(funcŃia), reprezentant legal al 
…………………….(denumirea / numele ofertantului), conform …………………(se menŃionează 
documentul legal prin care a fost numit reprezentant legal), împuternicesc persoanele de mai jos să 
semneze documentele ofertantului privind procedura de atribuire a contractului: Servicii de proiectare 
Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa (faza  PT, DE). 

Domnul/Doamna ………………(numele), act de identitate ……………(tipul actului) seria 

……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod numeric 

personal ……………………………; 

1) …………………  

(se trec toate  persoanele împuternicite să semneze documentele ofertei) 

 
 

Ofertant, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

 
………………..……......................... (numele reprezentantului legal şi semnătura) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  
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Formularul nr. 10   
 

……………………………..  Autoritatea Contractantă 
Denumirea / (numele ofertantului)  Primaria comunei Budeasa 
   
Nr. ………din ……………2009 (data)  Nr. …….din ……….…2009, ora……... (data) 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
Ca urmare a anunŃului de participare apărut în SEAP / Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a / Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Servicii de proiectare 
Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa (faza  PT, DE) noi ............................................. 
(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat                  următoarele: 
 
    1. Documentul ................................... privind garanŃia pentru (tipul, seria/numărul, emitentul) 
        participare, în valoare de ………………..lei. 

2. Coletul conŃinând oferta şi documentele care o însoŃesc. 
3. InformaŃii în legătură cu procedura de atribuire a contractului mai sus menŃionat: 

- numele persoanei împuternicite să reprezinte ofertantul la prezenta procedură de atribuire: 
………………….. 

- numele persoanei împuternicite să reprezinte ofertantul la şedinŃa de deschidere: …………………… 
- adresa pentru corespondenŃă a operatorului economic: ………………. 
- Telefon: ………….. 
- Fax: ………………. 
- E-mail: …………… 
- site Internet (dacă e cazul): ………….. 

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

Ofertant, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

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



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  
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Formularul nr. 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) 
 
 



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Budeasa,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPEANA 

             
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Reabilitare si dotare scoala Calotesti comuna Budeasa 
(faza  PT, DE)” 

 
Proiect finantat prin Programul Operational Regional 
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         Aprobat 
         Responsabil legal, 

                  Stefan Ion   
  
  

 NOTA JUSTIFICATIVA  
 

  
 Aprobarea documentului 

 
 
 
1. Scop 
Procedura pentru Cerere de oferte a rezultat ca necesitate a armonizarii procedurilor APDRP cu 
legislatia referitoare la achizitiile publice, OUG 34/2006 si HG 1660/2006 – norme de aplicare, Ordinul 
ANRMAP nr. 155/2006. 
 
Prezenta procedură reprezintă descrierea procesului de evaluare obligatoriu în cadrul Autoritatii 
Contractante la fiecare licitaŃie pentru contracte de achiziŃie publica a căror valoarea estimată, fără TVA, 
este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri: 
    
    a) pentru contractul de furnizare: 75.000 euro; 
    b) pentru contractul de servicii: 75.000 euro; 
    c) pentru contractul de lucrări: 500.000 euro. 

 
 
 

Intocmit,       Vizat, 
       Responsabil achizitii publice              Secretar 
                    


