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ROMANIA 

CONSILIUL JUDE ŢEAN PRAHOVA 
D         DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTEC ŢIA  COPILULUI 

CENTRUL de RECUPERARE si REABILITARE NEUROPSIHIATRICA 

pentru Persoane Adulte cu Handicap - Urlati 
      Str. Valea Nucetului, nr.117,  tel/fax 0244/440001, adresa mail : cs1.urlati@gmail.com. 

  
Nr. _____ din _____________ 
 
 
 

                                                                         APROBAT 
     Sef birou contabilitate                               SEF CENTRU 
        Pirlogea Mariana                                   Panait Niculina 
 
 
 

DOCUMENTATIE  DE ATRIBUIRE 
PENTRU 

PRESTARE DE SERVICII 
 
 

«  ELABORARE DOCUMENTATIE  TEHNICO-ECONOMICA  
PENTRU ’’LUCRARI DE MODERNIZARE CLADIRI, RETELE 

UTILITATI, FACILITATI DE ACCES SI DOTARI ’’ 

la   

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP  URLATI   » 
 

Cod CPV: 71242000-6 (pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor) – Rev.2 
 
 
 

PROCEDURA :  CERERE DE OFERTA prin mijloace 
electronice 

 
 
 
 
 

 
Intorcmit: 
Responsabil achizitii publice, 
Stanciu Aurelian 
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FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI PUBLICE 
 

 
 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
 

Denumire: C.R.R.N.P.A.H.  URLATI  
Adresă: str. Valea Nucetului 117, oras Urlati, jud. Prahova 
 
Localitate: Urlati Cod poştal: 106300 Ţara: Romania 
Persoana de contact: 
In atentia: dlui Stanciu Aurelian, responsabil 
achizitii publice 

Telefon: 0244-440001 

E-mail: cs1.urlati@gmail.com 
 

Fax: 0244-440001 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul):- 
 
I.b.  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 

Autoritate locala Protectie sociala  
 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante: NU 
 

Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute:  la adresa mai sus menţionată 
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări   
Data: 09.03.2010 
Ora limită :13.00 
Adresa : la sediul autoritatii contractante (datele de contact sunt prezentate la sectiunea I.a.) 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări :  data: 10.03.2010, ora : 15.00 . 
Raspunsurile la clarificari vor fi publicate de catre autoritatea contractanta in SEAP, in Sectiunea „Documentatie si 
clarificari”, fiind atasate la anuntul/invitatia de participare. 
In cazul in care operatorii economici solicita clarificari dupa termenul stabilit, autoritatea contractanta va raspunde la 
solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila 
primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor. 
 
  Achizitionarea documentatiei de atribuire: 

Documentatia de atribuire este publicata in SEAP, impreuna cu anuntul de participare/invitatia de participare. 
Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia operatorilor economici prin asigurarea accesului direct si nerestrictionat la 
fisierul electronic disponibil in SEAP. 
 
 I. c.   Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie 
Eventualele contestatii se pot depune: 

- fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
- fie la Autoritatea Contractanta si apoi la Instanta Competenta 

Denumire:  Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresă:str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 
Localitate:  Bucuresti            Cod poştal: 030084                   Ţara: Romania 
E-mail:        office@cnsc.ro                                                       Telefon: 021/3104641 
Adresă internet:   www.cnsc.ro                                                  Fax: 021/3104642 

 
I.d.Sursa de finanţare  

Sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi 
atribuit: Fonduri bugetare 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare: NU  
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II.   OBIECTUL CONTRACTULUI   
 
II.1.  Descriere 

II.1.1) Denumire contract: Contract de servicii - PROIECT TEHNIC: LUCRARI DE MODERNIZARE CLADIRI, 
RETELE UTILITATI,FACILITATI DE ACCES SI DOTARI . 

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de prestare 
 

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

 
- 

                 
- 

 

Categoria serviciului: nr.12 din anexa:    
2A   
2B   

- - Principalul loc de prestare: 
La sediul operatorului economic castigator 

 
- 

 
- 

Cod CPV: 71242000-6(pregatire de proiecte 
si proiectare, estimare a costurilor) – Rev.2 

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :   Contract de achiziţie publică: X                        
II. 1.4) Durata contractului de achiziţie publică: 30 zile  de la data atribuirii contractului (termen maxim pentru 
intocmirea documentatiei de proiectare). 
II.1.5) Informaţii privind acordul cadru: Nu este cazul. 
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru: NU 

II.1.6) Divizare pe loturi: NU  

   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate      NU  

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1 Total cantitati/prestari servicii . Conform  Caietului de sarcini – Tema de proiectare, anexat la 
anunt/invitatie de participare. 

II.2.2 Optiuni .Daca exista, descrierea  acestor optiuni.  NU 
 
III. Condi ţii specifice contractului  

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract 
(dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
III.1.2. Altele  

 
 
       NU  
       NU  

 
 
IV: PROCEDURA 

IV.1) Procedura selectată:  
Cerere de oferte: X ; (procedura desfasurata prin utilizarea mijloacelor electronice puse la dispozitie de operatorul 
SEAP: orice operator economic inregistrat in SEAP are dreptul de a transmite oferta). 

 
 IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică        NU . 
 

IV 3.) Legislaţia aplicată :  
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achizitie publica din Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii; 

      -      Alte acte normative(a se vedea: www.anrmap.ro) 
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V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
 

V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 
V.1.1. Declaraţie privind eligibilitatea:  
               Solicitat 

Cerinte obligatorii : 
- se va completa Formularul nr.2 „Declaratie privind eligibilitatea” 

V.1.2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile 
art. 181 din OUG nr 34/2006 :  
               Solicitat   

Cerinte obligatorii :  
- se va completa Formularul nr. 3  „Declaratie privind neincadrarea in 
situatiile prevazute la art.181” din ordonanata. 

V.1.3. Certificate constatatoare:  
 
               Solicitat 

Cerinte obligatorii: 
- se vor prezenta Certificate constatatoare privind indeplinirea 
obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in 
care este stabilit, valabile la data deschiderii ofertelor: 
1. Certificat emis de Directia Generala a Finantelor Publice si 
Controlului Financiar de stat – bugetul de stat; 
2. Certificat  emis de Primaria de la sediul social si punctul de lucru 
implicit – taxe si impozite locale(bugetul local). 

Nota: 
- documentele solicitate la acest capitol, sunt OBLIGATORII si fac parte din categoria celor care NU POT FI COMPLETATE 
ULTERIOR. 
- documentele vor fi transmise in SEAP in format electronic, fiind atasate ca fisiere/documente cu extensia”.doc” sau „.pdf”, 
dupa caz. 
- in cazul un care, din motive tehnice, nu este posibila transmiterea anumitor documente in format electronic prin intermediul 
SEAP, documentele respective pot fi transmise antoritatii contractante utilizandi-se modalitatea de comunicare solicitata de 
aceasta, cu respectarea prevederilor OUG nr.34/2006 cu privire la regulile de comunicare si transmitere a datelor. Insa, 
operatorul economic trebuie sa fie inregistrat ca participant in SEAP. 
- in cazul neprezentarii acestor documente, oferta se considera INACCEPTABILA(conf.disp.art.36 din HG nr.925/2006). 
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române 1. Certificate – Registrul Comertului 

Cerinte obligatorii :  
- se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului 

Comertului, organizat, dupa caz, la nivel local sau la nivel national, din 
care sa rezulte: 
a) obiectul de activitate al operatorului economic, care sa corespunda 

categoriei de servicii solicitate; 
b) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr.64/1995 

privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare(respectiv faptul 
ca operatorul economic nu se afla in incapacitate de plata sau in 
faliment); 

c) data de eliberare a certificatului va fi cu maxim 30 zile inainte de data 
deschiderii ofertelor. 

2. Certificat de inregistrare fiscala a operatorului economic 
Cerinte obligatorii : 
- se va prezenta Certificatul de inregistrare fiscala a operatorului economic. 

Persoane juridice /fizice străine Cerinte obligatorii :  
- se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori 
apartenenta din punct de vedere profesional. 

Nota: 
- documentele solicitate la acest capitol sunt OBLIGATORII si fac parte din categoria celor care NU POT FI COMPLETATE 
ULTERIOR. 
- documentele trebuie transmise in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica. 
- in cazul in care, din motive tehnice, nu este posibila transmiterea anumitor documente in format electronic prin intermediul  
SEAP, documentele respective se transmit autoritatii contractante  utilizandu-se modalitatea de comunicare solicitata de 
aceasta, cu respectarea prevederilor OUG nr.34/2006 cu privire la regulile de comunicare si transmiterea datelor. 
- in cazul neprezentarii acestor documente, oferta se considera INACCEPTABILA(conf.disp.art.36 din HG nr.925/2006. 
Precizare: 
     In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu 
vizeaza toate situatiile, atunci trebuie sa fie acceptata: fie o declaratie pe proprie raspundere; fie o declaratie autentica data in 
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fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest 
sens. 
 
V. 3.) Situaţia  economico-financiară                                   
Informaţii privind  situaţia economico-financiară:                 
                     Nesolicitat  

 - nu este cazul 

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Informaţii privind  capacitatea tehnică:  
 
                      Solicitat  

1. Informaţii generale despre ofertant 
Cerinţe minime: 
- se va completa Formularul nr. 4  „ Fişa de informaţii 
generale” , anexat la documentaţia de atribuire, în care se va 
înscrie în mod obligatoriu contul IBAN deschis la unităţile de 
Trezorerie ale statului (cerinţă obligatorie pentru efectuarea 
plăţilor ), precum şi datele complete de identificare ale 
operatorului economic, inclusiv adresele de e-mail şi web. 
2. Experienţa similară.  
Cerinţe minime:  
- se va completa Formularul nr. 5  „ Fişă de informaţii 
privind experienţa similară” , anexat la documentaţia de 
atribuire. 
Ofertantul va prezenta obligatoriu  experienţa pentru proiecte 
similare care au câştigat finanţare pre / postaderare: contract 
similar şi recomandare din partea beneficiarilor, contract 
de finanţare încheiat de autoritatea contractantă 
beneficiară şi autoritatea finanţatoare. 
 
Nota:  
1.) Obiectul contractului similar trebuie să 
conţină: proiectare de arhitectură şi inginerie pentru fazele 
SF, DTAC, PT, DE, inclusiv expertiză tehnică, ridicare 
topografică, studiu geo. 
2.) Recomandarea trebuie să cuprindă precizări cu privire la 
cel puţin următoarele aspecte: 
- modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul 
derulării contractului respectiv; 
- dacă pe parcursul derulării contractului au fost înregistrate: 
cazuri de greşeli tehnice produse din vina exclusivă a 
contractantului; 
- recepţii amânate sau respinse din cauza nerespectării 
parametrilor de calitate; 
- ofertantul trebuie  sa aiba experienta in proiecte cu finantare 
pre şi post aderare. 
3. Pregătirea profesională şi calificarea personalului 
Cerinţe minime:  
- se va prezenta o Declaraţie privind pregătirea 
profesională şi calificarea persoanelor responsabile pentru 
îndeplinirea contractului - Formularul   nr. 6  . 
- declaraţia va cuprinde informaţii cu privire la numărul 
mediu al personalului angajat, asigurarea cu personal de 
specialitate, numărul şi pregătirea cadrelor de conducere, 
precum şi persoanele direct responsabile de îndeplinirea 
contractului şi asigurarea serviciilor cu responsabili tehnici 
atestaţi în domeniu. 
- ofertantul va prezenta obligatoriu  lista persoanelor 
responsabile cu întocmirea documentatiei şi atestarea 
profesionala a acestora pe fiecare categorie de lucrări. Se vor 
prezenta obligatoriu: 

- Atestat Ordinul Arhitecţilor Romania - pentru 
architect; 

- Certificatul de atestare MDRL – pt. verificatorul 
şi/sau auditorul energetic cu competenţe în 
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construcţii şi/sau instalaţii; 
- Declaraţii de disponibilitate pentru personalul 

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

4. Standarde de asigurare a calităţii  
Cerinţe minime:  
- se va prezenta  Certificat ISO 9001 sau echivalent (certificat 
pentru sistemul calităţii, aplicat pe baza standardelor SR EN 
ISO seria 9000 sau echivalent pentru servicii de proiectare). 
 5. Standarde privind protecţia mediului  
Cerinţe minime:  
 -  se va prezenta  Certificat ISO 14001 sau echivalent 
(certificat pentru sistemul de management de mediu, aplicat 
pe baza standardelor SR EN ISO seria 14000 sau echivalent 
pentru servicii de proiectare). 
6. Asigurare răspundere civilă profesională  
Cerinţe minime:  
- ofertantul va prezenta obligatoriu Declaraţie pe proprie 
răspundere pentru încheierea până la semnarea contractului a 
unei asigurări de răspundere civilă profesională cu valoare 
minimă egală cu valoarea estimată a contractului. 

 
Observaţie: În cazul în care se vor constata omisiuni în 
proiect cu urmări grave în execuţia lucrărilor, autoritatea 
contractantă este îndreptăţită să solicite despăgubiri. 

Notă:  În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizează toate 
situaţiile, atunci trebuie să fie acceptată : 
          - fie o declaraţie pe proprie răspundere; 
         - fie o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii profesionale care are 
competenţe în acest sens. 
V. 5. Subcontractanti 
V.5. Informaţii privind subcontractanţii: 
                          Solicitat 

Cerinţe minime:  
- dacă este cazul , se va prezenta proporţia în care contractul de 
prestări servicii urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi 
specializarea acestora, prin completarea Formularul nr. 7  
„Declara ţie privind partea/p ărţile din contract care sunt 
îndeplinite de subcontractant şi specializarea acestora” . 
- în cazul asociaţilor se vor prezenta acordurile de asociere semnate 
de către părţi. 

 
Aten ţie ! 
      Toate documentele prezentate autorităţii contractante în original , se vor restitui ofertanţilor numai în baza unei solicitări scrise, cu 
condiţia prezentării unei copii legalizate de pe acestea în termen de cel mult două zile de la ridicarea documentului în original. 
      Nerespectarea acestui termen, se va sancţiona cu declararea ofertei ca fiind INACCEPTABIL Ă datorită lipsei documentului 
respectiv. 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  

VI.1.  Limba de redactare a ofertei  Limba Romana  
VI.2.  Perioada de valabilitate a ofertei  60  zile 
VI.3. Garanţie de participare:  
                         Nesolicitat 

 
- nu este cazul 

VI.4. Modul de prezentare a propunerii tehnice La întocmirea propunerii tehnice se va ţine cont de specificaţiilor tehnice 
minime considerate obligatorii, astfel cum sunt stabilite în Caietul de sarcini 
– Tema de proiectare. 
 

Pentru evaluarea corectă a situaţiei în teren ofertantul este obligat sa 
viziteze amplasamentul lucr ării  împreună cu un reprezentant din cadrul 
C.R.R.N.P.A.H. Urlati la o dată stabilită până la termenul limită de solicitare 
a clarificărilor.  
În urma acestei vizite se va întocmi un Proces- Verbal care va face parte 
integrant ă din documenta ţia de ofertare. 
 

Vizitarea amplasamentului  se poate realiza în perioada: 

             05.03.2010, ora 08.30  -  10.03.2010, ora 13.00  
 

Propunerea tehnică se elaborează – în mod obligatoriu – în concordanţă cu 
cerinţele cuprinse în caietul de sarcini, să furnizeze toate informaţiile 
necesare pentru evaluarea tehnică, astfel încât să se asigure posibilitatea 
verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice 
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prevăzute în caietul de sarcini. 
 

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

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

VI.5. Modul de prezentare a propunerii financiare Obligatoriu, propunerea financiară trebuie semnată şi ştampilată de 
reprezentantul legal al ofertantului. 
 

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

Propunerea financiar ă (valoarea ofertei) va fi exprimat ă în LEI (RON), 
fără TVA . 

 
VI.6. Modul de prezentare a ofertei 
 

 
 Nu se  accept ă OFERTE ALTERNATIVE. 
 
1. Ofertele vor fi transmise în SEAP în format elec tronic, pân ă la data 
limit ă stabilit ă şi îşi vor asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusi v 
for ţa major ă. 
 
- în cazul în care, din motive tehnice , nu este posibilă transmiterea 
anumitor documente în format electronic prin intermediul SEAP, 
documentele respective se transmit autorităţii contractante în forma şi 
utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu 
respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la regulile de 
comunicare şi transmitere a datelor. 
 
- în astfel de cazuri, oferta se depune şi se înregistreaz ă la  
CRRNPAH Urlati, str.Valea Nucetului, nr.117, jud. P rahova. 
 
2. Ofertantul va introduce oferta sa în plicuri separate, notând 
corespunzător plicurile, după cum urmează : 
 
- cu menţiunea “DOCUMENTE DE CALIFICARE ” : plicul care trebuie să 
conţină documentele de calificare. 
- cu menţiunea “PROPUNERE TEHNICĂ” : plicul care trebuie să conţină 
propunerea tehnică. 
- cu menţiunea “PROPUNERE FINANCIARĂ” : plicul care trebuie să 
conţină formularul de ofertă, în original, semnate şi ştampilate de persoana 
autorizată/împuternicită ; 
 
3. Plicurile care conţin documentele de calificare, propunerea tehnică şi 
propunerea financiară, în original, se vor sigila şi se vor introduce într-un 
plic exterior, închis în mod corespunzător şi netransparent. 
 
- Plicul exterior  trebuie să fie marcat astfel :                     

    Destinatar : „ Autoritatea contractant ă: CRRNPAH Urlati, str.Valea 
Nucetului, nr.117, cod postal 106300,  jud. Prahova . 
 
 

    Titlul : OFERTĂ PRESTĂRI DE SERVICII - „Elaborare documenta ţie 
tehnico-economic ă pentru <<Lucr ări de modernizare cl ădiri, re ţele 
utilit ăţi, facilit ăţi de acces şi dot ări >> la Centrul de Recuperare si 
Reabilitare Neuropsihioatrica pentru Persoane Adult e cu Handicap 
Urlati ” . 
 

    Menţiunea : 
„A nu se deschide  înainte  de  data   

 15.03.2009,  ora 13.00 (oră stabilit ă de operatorul SEAP) ”  
 
- Dacă plicul exterior nu conţine datele menţionate, autoritatea contractantă 
nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 
4.  Oferta se va redacta în limba română şi va avea caracter ferm şi 
obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de 
valabilitate stabilită de autoritatea contractantă. 
5. Ofertanţii vor depune oferta la adresa indicată, până la data limită 
stabilită, şi îşi vor asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră. 
 

6.  Ofertantul va prezenta în plic nesigilat, al ături de ofert ă :  
Scrisoarea de înaintare  ( Formularul nr. 1 ) - în original, completată şi 
ştampilată conform formularului anexat – obligatoriu . 

 
VI.7. Data limită de depunere a   ofertelor                                                                  
 

 
15.03.2009 , ora 13.00 (or ă stabilit ă de operatorul SEAP) 
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VI.8. Posibilitatea retragerii sau modificării 
ofertei 

 
15.03.2009 , ora 13.00 (or ă stabilit ă de operatorul SEAP)  
  

 
VI.9. Deschiderea ofertelor  

 Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 
 
15.03.2010 , dupa ora 15.00 – 16.03.2010, pana la o ra 18.00  
 (data si ora limita  stabilit ă de operatorul SEAP)  
La sediul autoritatii contractante si in SEAP: www.e-licitatie.ro 
 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 

VII.1. Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico-economic:      X 
Factor de evaluare Pondere 

 
1. Preţul ofertei 80% 
2. Termenul de intocmire/executie a  PT+ DE + DTAC  20% 

 
Punctaj total = punctaj financiar x 80% + Punctaj termen executie x 20% 

 
           Oferta cu punctajul total cel mai mare va fi desemnată câştigătoare, în condiţiile în care aceasta îndeplineşte 

criteriile de calificare impuse prin documentaţia de atribuire. 
 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul : 
 

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

Factor de evaluare Pondere 

1. Preţul ofertei  80 % 
 
          Ponderea corespunzătoare pentru factorul de evaluare „Preţul ofertei” este de 80 % şi se acordă astfel: 

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

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

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

 

Factor de evaluare Pondere 

2. Termenul de intocmire/executie a PT + DE + DTAC 20 % 
 
          Ponderea corespunzătoare pentru factorul de evaluare „Termenul de intocmire/executie a PT + DE + DTAC ” 
este de 20% şi se acordă astfel: 

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

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

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

 
Stabilirea ofertei câştigătoare: 

Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile. 

    În conformitate cu disp. art. 14 din H.G. nr. 925/2006, în cazul în care criteriul este „oferta cea mai avantajoasă din 
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punct de vedere economic”, astfel cum este prevăzut la art. 198 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.34/2006, autoritatea contractantă 

are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia 

de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse. 

    Având în vedere dispoziţiile art. 15 din O.U.G. nr. 34/2006 şi faptul că în cadrul prezentei achiziţii publice, prin 

excepţie, obiectul contractului include şi prestaţii intelectuale, autoritatea contractantă a utilizat şi factori de evaluare cu referire 

la experienţa şi/sau calificarea profesională ale personalului de specialitate/ experţilor care vor avea roluri esenţiale în 

îndeplinirea contractului. 

 
NOTĂ :      În situaţia în care preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin 
anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului 
de achiziţie publică care face obiectul prezentei proceduri, în conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (1) lit.e) din H.G. nr. 
925/2006, oferta admisibilă cea mai avantajoasă poate fi declarată INACCEPTABILĂ şi autoritatea contractantă este în drept 
să anuleze procedura de achiziţie publică.  
 

 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI -CADRU 
 

VIII.1 Ajustarea  preţului contractului:    
 

Nu 
 

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

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

VIII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului:    
 

DA 

 

Garanţia de bună execuţie a contractului este în cuantum  
de 10 % din pre ţul contractului , f ără TVA.  

 

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

Ofertantul câştigător are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a 
contractului în forma şi în termenul stabilite de către autoritatea contractantă.  
 

Garanţia va fi valabilă pentru toată perioada de derulare a contractului şi va fi 
eliberată / restituită în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 

Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
asumate prin contract.  
 

Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul 
are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată 
obligaţiile care nu au fost respectate. 
 

VIII.3. Incheierea contractului de servicii  

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

Numărului 

Formularului 
Conţinut 

Formular nr. 1 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE  
(se utilizează numai în situaţia în care, din motive tehnice, documentele de calificare, 
propunerea tehnică şi propunerea financiară nu pot ataşate participării la prezenta 
procedură de achizuiţie publică) 

Formular nr. 2 DECLARAŢIE privind eligibilitatea – document obligatoriu 

Formular nr. 3 
DECLARAŢIE privind neâncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 – document obligatoriu 

Formular nr. 4 FIŞA DE INFORMAŢII GENERALE – cerinţă minimă 

Formular nr. 5 FIŞA DE INFORMAŢII PRIVIND EXPERIENŢA SIMILARĂ – cerinţă minimă 

Formular nr. 6 
DECLARAŢIE privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de 
conducere – cerinţă minimă 

Formular nr. 7 
DECLARAŢIE privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractant şi 
specializarea acestora – dacă este cazul, cerinţă minimă 

Formular nr. 8 FORMULAR DE OFERTĂ  – document obligatoriu 

Formular nr. 9 
MODEL DE CONTRACT DE SERVICII, adaptat la cerinţele solicitate de autoritatea 
contractantă – cerinţă minimă 

 
 
N O T Ă : 

  Neprezentarea documentelor menţionate mai sus sau a unor documente incomplete, precum şi netransmiterea în 

termen a unor solicitări de clarificare ulterioare din partea comisiei de evaluare a ofertelor, reprezintă riscuri asumate 

de către ofertanţi şi poate atrage după sine respingerea ofertelor în cauz ă. 
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Formular nr. 1 
 
     ( cu sau fără antet  )  
 
      Operator economic                   Nr. înreg.     ............................... 
 
    ........................................            (nr. înregistrare la autoritatea contractantă ) 
 
      (denumirea/numele) 
 
Nr. înreg.     ...............................  

(nr. înregistrare la operatorul economic ) 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
Către, 

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Persoane Adulte cu Handicap  

Urlati, str.Valea Nucetului, nr. 117, jud. Prahova, cod poştal 106300 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

      Ca urmare publicării în SEAP a Anunţului/Invitaţiei de participare nr. ........... din data de ................. privind 

organizarea procedurii de atribuire a contractului de prestări servicii  

<< ELABORARE DOCUMENTA ŢIE TEHNICO-ECONOMIC Ă PENTRU  

„LUCR ĂRI DE MODERNIZARE CL ĂDIRI, REŢELE UTILIT ĂŢI, FACILIT ĂŢI DE ACCES ŞI DOTĂRI” 
LA CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIA TRICA PENTRU PERSOANE 

ADULTE CU HANDICAP URLATI >>  
 

Cod CPV: 71242000-6 (pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor) – Rev.2 
 

Noi, .......................................................................................................................................................  

(denumirea/numele ofertantului) 

vă transmitem alăturat PLICUL sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original şi în copie, OFERTA 

PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICĂ SOLICITATĂ.  

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. 

 

 

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

 

 

       Cu stimă, 

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

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

      Operator economic 

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

DECLARA ŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

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

          (denumirea/numele) 

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

(sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 

5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale 

unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

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

care dispun. 

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

      (numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
    Formular nr. 3 

 

      Operator economic 

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

DECLARA ŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

 
 

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

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

în calitate de ofertant la procedura de  

CERERE DE OFERTE prin mijloace electronice 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect :  

<< ELABORARE DOCUMENTA ŢIE TEHNICO-ECONOMIC Ă PENTRU  

„LUCR ĂRI DE MODERNIZARE CL ĂDIRI, REŢELE UTILIT ĂŢI, FACILIT ĂŢI DE ACCES ŞI DOTĂRI” 
LA CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIA TRICA PENTRU PERSOANE 

ADULTE CU HANDICAP URLATI >>  
 

Cod CPV: 71242000-6 (pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor) – Rev.2 
 (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), 

organizată la data de .......- .......-2009 ( zi / lună / an ) de Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica 

pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlati (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria raspundere că: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

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

care dispun. 

    Înţeleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
                                                                         Operator economic, 

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

      (numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului) 
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Formular nr. 4 
 

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

FIŞĂ DE INFORMA ŢII GENERALE 

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

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

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

3. Adresa sediului central : localitatea .............................................................................................................................. , judeţ / sector 

................................................................................. , ţara : ............................................................................... , 

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

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

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

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

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

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

( număr, data şi locul înmatriculării / înregistrării ) 

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

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

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

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

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

8. Principala piaţă a afacerilor: : …………………………………….......................................................................…………. 

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

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

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

10. Cifra de afeceri: 
 ____________________________________________________________________________ 
                                                                Cifra de afaceri anuala                        Cifra de afaceri anuala 
                 Anul                                           la 31 decembrie                                       la 31 decembrie 
                                                                       (mii lei)                                                (echivalent euro) 
 ____________________________________________________________________________ 
  1.         2006 
 ____________________________________________________________________________ 
 2.         2007 
 ____________________________________________________________________________ 
  3.         2008 
 ____________________________________________________________________________ 
  Media anuala: 
 ____________________________________________________________________________ 

 
 

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

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

EXPERIENŢA  SIMILAR Ă *) 
 

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

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

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

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

      ............................................................................. ................................................    Ţara: ................................................................ 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 __ 
|__| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 
 __ 
|__| contractant asociat 
 __ 
|__| subcontractant 

4. Valoarea contractului:         exprimată în moneda în                  exprimată în 

                                                                             care s-a încheiat contractul                                     echivalent euro 

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

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

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

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

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

ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară: 

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

      (numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului) 
 

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

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

DECLARAŢIE 
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJ AT ŞI 

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

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

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

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

tabelul anexat sunt reale. 

    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

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

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 

declaraţie. 

    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 

să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorit ăţii contractante - Centrul de Recuperare si 

Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Persoane Adulte  cu Handicap , cu sediul în Urlati, str.Valea 

Nucetului, nr. 117, jud.Prahova, cod poştal 106300 , cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 

cu activitatea noastră. 

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

 
PERSONAL ANGAJAT 

 

   

 
DIN CARE PERSONAL 

DE CONDUCERE 
 

   

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

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

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

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

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

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

DECLARAŢIE 
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
 
 

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

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

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

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

tabelul anexat sunt reale. 

    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

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

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 

declaraţie. 

    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 

să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorit ăţii contractante - Centrul de Recuperare si 

Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Persoane Adulte  cu Handicap , cu sediul în Urlati, str.Valea 

Nucetului, nr. 117, jud.Prahova, cod poştal 106300, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 

cu activitatea noastră. 

 

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

urmează a fi subcontractate 

Acord subcontractor 
cu specimen de 

semnătură 

1 
 
 

  

2 
 
 

  

,,,  
 

  

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

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

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

 

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

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către, 
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatri ca pentru Persoane Adulte cu Handicap ,  

cu sediul în Urlati, str.Valea Nucetului, nr. 117  , jud.Prahova, cod poştal 106300  
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

    Domnilor, 

    1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii .................................................................................................. ,  
(numele în clar) 

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

ne  oferim  ca,  în  conformitate cu  prevederile  şi cerinţele cuprinse  în documentaţia  mai sus menţionată,  

să prestăm serviciul:  

<< ELABORARE DOCUMENTA ŢIE TEHNICO-ECONOMIC Ă PENTRU  

„LUCR ĂRI DE MODERNIZARE CL ĂDIRI, REŢELE UTILIT ĂŢI, FACILIT ĂŢI DE ACCES ŞI DOTĂRI” 
LA CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIA TRICA PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP 

URLATI >>  
 

pentru suma totală de :  

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

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

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

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

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

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

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

    3. Ne angajăm să menţinem această oferta valabilă pentru o durată de ............... zile (de la termenul limită de primire a ofertelor), 

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

de expirarea perioadei de valabilitate. 

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

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

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

            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

    6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună 

execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

    7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 

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

...................................... (semnătura), în calitate de ................................................. (funcţia deţinută), legal autorizat să semnez 

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

(denumirea/numele operatorului economic) 
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    Formular nr. 9 
 

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

 
 
 
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE  NEUROPSIHIATR ICA                                   S.C.  __________________________ 
PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP URLATI                                                                     __________________________                                                                            

Nr. înreg.              /                                                                  Nr. înreg.              /    
 
 
 
 
 
 

CONTRACT  DE  PRESTĂRI DE SERVICII  
 

<< ELABORARE DOCUMENTA ŢIE TEHNICO-ECONOMIC Ă PENTRU  

„LUCR ĂRI DE MODERNIZARE CL ĂDIRI, REŢELE UTILIT ĂŢI, FACILIT ĂŢI DE ACCES ŞI DOTĂRI” 
LA CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIA TRICA PENTRU PERSOANE 

ADULTE CU HANDICAP URLATI >>  
 

Cod CPV: 71242000-6 (pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor) – Rev.2 
 

 

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

Între 
1.1. Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatri ca pentru Persoane Adulte cu Handicap , cu sediul în Urlati, str.Valea 
Nucetului, nr. 117  , jud.Prahova, cod poştal 106300, telefon / fax : 0244 – 440001,  Cod fiscal nr. 24930531, având contul IBAN  nr. 
RO 52 TREZ 5275026XXX000562 deschis la Trezoreria Urlati, reprezentată prin Sef centru Panait Niculina, în calitate de achizitor , 
pe de o parte,  
şi 
   1.2. S.C. ........................................................... , cu sediul în ........................................................... , telefon : ............... , fax : 
............... , mobil : ................ , înregistrată la Registrul Comerţului ................ sub nr. J .... / .... / ..... , Cod fiscal  nr. RO .................... , 
având contul IBAN nr. RO .... TREZ .................... deschis la Trezoreria .................... , reprezentată prin .................... , în calitate de 
prestator, pe de altă parte, 
 
2. DEFINIŢII 

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

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

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

CLAUZE OBLIGATORII 
 
4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI 

    4.1. - Prestatorul se obligă să presteze în favoarea achizitorului serviciile de << ELABORARE DOCUMENTA ŢIE TEHNICO-
ECONOMICĂ PENTRU „LUCR ĂRI DE MODERNIZARE CLĂDIRI, REŢELE UTILITĂŢI, FACILITĂŢI DE ACCES ŞI DOTĂRI” LA 
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRI CA PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP URLATI 
>> , în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini şi obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
    4.2. – Achizitorul – Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatr ica pentru Persoane Adulte cu Handicap , cu sediul 
Urlati, str.Valea Nucetului, nr.117, jud. Prahova, cod poştal 106300, tel./fax: 0244-440001, e-mail: cs1.urlati@gmail.com, CUI 
24930531, se obligă să plătească preţul de ……………. lei , pentru serviciile prestate, cu respectarea preţului prezentat în oferta 
financiară şi prevăzut în Anexa nr. 2 . 
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5. PREŢUL CONTRACTULUI 

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

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

a) Faza intocmire DTE     - maxim 30 zile  de la data lansarii comenzii scrise de catre beneficiar, dupa avizarea favorabil ă a 
proiectului de finan ţare de către Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia. 
    6.2. - În cazul respingerii proiectului de finantare la et apa de selectie de la nivelul specificat mai sus, a utoritatea 
contractanta isi rezerva dreptul de a renunta la ex ecutia  fazei de intocmire DTE. 
 
7. EXECUTAREA CONTRACTULUI 

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

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

 
9. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI 

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

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci 
înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele 
achiziţionate, şi 

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

 
10.  OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI 

   10.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
     10.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

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

CLAUZE SPECIFICE 
 
12. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 

    12.1. - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie, în termen de cel mult 3 (trei ) zile  de la data semnării 
contractului. 
    12.2. - (1) Garanţia de bună execuţie a contractului este în cuantum de ............... lei , reprezentând un procent       de 10% din 
valoarea f ără TVA a contractului , pentru perioada de valabilitate a contractului şi se va constitui sub formă de „scrisoare de 
garan ţie bancar ă”  emisă de o societate bancară cu sediul în România sau „depunere în numerar la casieria autorit ăţii 
contractante ” , în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie a contractului va fi mai mică de 5000 lei. 
    (2) Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reducerea cu 50% a garanţiei de bună execuţie pe baza următoarelor documente: 
 a) dovada de la Administraţia Finanţelor Publice – privind cifra de afaceri anuală (conform Legii nr. 346/2004) sau declaraţie pe 
propria răspundere; 
 b) certificat de la Inspectoratul Teritorial de Muncă – privind numărul mediu de salariaţi (conform Legii nr. 346/2004) sau ofertantul 
poate prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de salariaţi, cu precizarea ca din bilanţul contabil prezentat să 
reiasă şi numărul de angajaţi. 
    12.3. – Dacă este cazul, achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului 
numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 



 22 

    12.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în 
limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligaţiile asumate prin prezentul contract.  
    12.5. - Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, 
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    
    12.6. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de cel mult 14 zile de la data efectuării plăţii facturii 
finale, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra acesteia. 
    12.7. - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
 
    13. ALTE RESPONSABILIT ĂŢI ALE PRESTATORULUI 

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

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

    15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din 
propunerea tehnica si din caietul de sarcini. 
    15.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract si caietul de sarcini. Achizitorul are obligatia 
de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 
 
    16. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE 

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

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

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

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

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

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

    18.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act 
adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. 
    18.2. - Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru modificarea serviciilor achiziţionate, prin act adiţional, în limita fondurilor 
bugetare alocate şi cu menţinerea de către prestator a preţurilor unitare prezentate în propunerea financiară. 
 
19. SUBCONTRACTANTI 

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

    20.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, 
acordul scris al achizitorului. 
    20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 
 
21. FORŢA MAJORĂ 

    21.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
    21.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în 
care aceasta acţionează. 
    21.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se 
cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
    21.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea 
acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
    21.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să 
notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 
 
22. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

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

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

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

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

            ACHIZITOR,                                                    PRESTATOR, 

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE                                   S.C.  ________________________ 
   NEUROPSIHIATRICA PENTRU PERSOANE  
         ADULTE CU HANDICAP URLATI                                                             ________________________                                                               
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


