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FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI  

I. a). AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă  
Denumire: Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti  
Cod fiscal: R 8763156 
Adresă: Strada Valeni nr.32 
Localitate: Ploieşti  Cod poştal: 100046 Ţara: România 
Persoana de contact:  
Serv. Achizitii Publice, Urmarire 
Contracte : Prundurel Maria, Popescu 
Andreea 

 
Telefon: 0244/525252, int 127 
 

           Email : 
achizitiipublice@adpp.ploiesti.ro   

Fax:  0244/510353 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): achizitiipublice@adpp.ploiesti.ro 
Adresa autorităţii contractante: Ploieşti, Jud. Prahova, Strada Valeni nr.32 
Achiziţionarea şi contravaloarea   
documentaţiei  de atribuire   

Documentaţia de atribuire este publicata pe www.e-
licitatie.ro 

 
I.b)  Principala activitate sau activităţi 
ale autorităţii contractante 
□ ministere ori alte autorităţi publice 
centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional 
sau local 
□ agenţii naţionale 
x autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie 
internaţională 
□ altele (specificaţi)  

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

x  altele : administraţie locală 
 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante     
      DA □         NU x 
 
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 x  la adresa mai sus menţionată 

□ altele 
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări  
                                                       Data:09.06.2010     Ora limită: 12.00. 
Solicitările de clarificări se vor transmite prin fax la sediul organizatorului procedurii: : 
Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti, adresa Ploieşti, Jud. Prahova, strada Valeni 
nr.32 , tel/fax 0244/525252, 0244/510353.  
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: Data  10.06.2010 , ora 14.00.  
În cazul în care operatorii economici solicită clarificări după termenul stabilit, autoritatea 
contractantă vă răspunde în măsura posibilităţilor.                                                                                      
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 I.c). Căi de atac  
Eventualele contestaţii se pot depune :  
 la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
Fie la instanţă competentă  
 
Instituţia responsabilă pentru soluţionarea  contestaţiei:  
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor   
Adresă: Str. STAVROPOLEOS  nr. 6, sector 3  
Localitate:  Bucureşti                                             Cod poştal:   030084         Ţara: România 
E-mail: office@cnsc.ro                                         Telefon: 021/3104641 
Adresă internet:                                                      Fax:021/3104642 
 
Instituţia competentă pentru procedurile de mediere:  
Denumirea: CURTEA DE APEL  
Adresa Str. Emil Zolla nr.4 
Localitatea : Ploieşti                        Cod poştal:   100043         Ţara: România 
E-mail: curteaapel-ploieşti-info@just.ro               Telefon: 0244/406700         Fax 0244/522445 

 
I.d).Sursa de finanţare : 
Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit : 
    -  buget local  

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

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI   
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: Contract de prestari servicii 
« INTOCMIRE EXPERTIZA TEHNICA, A STARII ACTUALE A CLADIRII  SI DOCUMENTATIE DE AVIZARE 
PENTRU LUCRARI DE INTERVENTII, PRIVIND LUCRAREA  : ”CONSOLIDARE SI  MODERNIZARE BAZIN 
DE INOT STRADA VEGA NR.8  DIN  PLOIESTI” 
 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării  
(a) Lucrări                           □    
    

(b) Produse               □    (c) Servicii                          x 

Execuţie                                 □ 
Proiectare şi execuţie             □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                            □ 

Cumpărare                □             
Leasing                     □        
Închiriere                  □  
Cumpărare în rate      □ 
 

Categoria serviciului     
2A x 
2B □ 
(Se specifică din care categorie  de 
servicii aparţine obiectul 
contractului: fie din Anexa 2A , fie 
din Anexa 2B)  

Principala locaţie a  lucrării    
___________________ 
  
___________________ 
Cod  CPV        □□□□□□□ 

Principalul loc de 
livrare 
___________________ 
  
___________________ 
Cod  CPV        
□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare 
PLOIESTI, Str. Vega nr 8,  
79314000-8 – „Studiu de 
fezabilitate” 
 

II. 1. 3)  Procedura se finalizează prin :       
Contract de achiziţie publică( servicii )    x                                                                                            
Încheierea unui acord cadru:        □ 
II. 1.4). Durata contractului de achiziţie publică  
2  luni de la data semnării contractului in functie de alocatia bugetara               
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II.1.5).Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) 
 Acordul cadru cu un singur operator           □ 

Durata acordului cadru:  
 Durata în ani □□  sau luni □□□    
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru 
   DA  □                NU □ 
II.1.6) Divizare pe loturi  
  DA     □      NU   x 
 

   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA  □                        NU  x 

II.2) Cantitatea sau scopul contractului   
II.2.1) Total lucrări: conform: 
- tema de proiectare  
- documentaţia de atribuire  
II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                        DA □                         NU  x 

III. Condi ţii specifice contractului  
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la 
contract (după caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
(dacă DA scurtă descriere ) 
III.1.2. Altele  
(dacă DA, descrieţi) 

       DA  □                                  NU X 
      
       DA  □                                   NU X 
 
                                                    NU X 
 

IV: PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectată 
Licitaţie deschisă                              □   
Licitaţie restrânsă                             □ 
Licitaţie restrânsă   accelerată          □ 
Dialog competitiv                             □ 

Negociere cu anunţ de participare            □   
Negociere fără anunţ de participare          □                                                 
Cerere de oferte                                        x         
Concurs de soluţii                                     □ 

 IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □        NU  x 
     IV.3) Legislaţia aplicată:  

1. 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, modificată şi completată; 
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94 din 26/09/2007, pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei 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, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 04/10/2007,  
3. Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei 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, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 625 din data de 20 Iulie 2006.  
4. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică 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, modificată şi completată; 
5. H.G. nr. 1337/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 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, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 04/10/2006. 
6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30 / 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 
7. H.G. nr. 782 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
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Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 
8. H.G. nr. 942/19.07.2006 Norme de aplicare a O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de 
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică. 
9.H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice 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, publicata în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 978 din 07/12/2006. 
10. Ordonanţă de urgenţă nr. 228/2008 din 30/12/2008 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 05/01/2009 
11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în domeniul 
legislaţiei referitoare la achiziţiile publice 
12.  Alte reglementări incidente. (a se vedea: www.anrmap.ro) 

Condiţii de 
desfăşurare 

 Adjudecarea contractului se va putea face dacă există un ofertant, care să 
îndeplinească cerinţele documentaţiei de  atribuire. 
În situaţia neatribuirii contractului de achizi ţie publică, procedura se va repeta 
la o dată stabilită ulterior.  

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 
Declaraţii privind eligibilitatea  
     Solicitat   x          Nesolicitat   □ 

Cerinţă obligatorie:  
Se va completa şi prezenta în conformitate cu   
formularul  atasat 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181 din ordonanţă.  
     Solicitat   x          Nesolicitat   □ 

Cerinţă obligatorie:  
Se va completa şi prezenta în conformitate cu  
formularul atasat 

Se va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, ofertantul care în 
ultimii doi ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din 
motive imputabile acestuia. 
Declaraţie privind calitatea de participant 
la procedură.  
     Solicitat   x          Nesolicitat   □ 

Cerinţă obligatorie:  
Se va prezenta şi prezenta în conformitate cu  
formularul atasat 

 
Certificate constatatoare  
     Solicitat   x          Nesolicitat   □ 

Cerinţă obligatorie –  
Se vor prezenta următoarele Certificate 
constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de 
plată a impozitelor, taxelor si 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 este stabilit şi obligaţiile de plată la bugetele 
locale, valabile la data deschiderii procedurii. 
Certificatele vor fi valabile la data deschiderii  
licita ţiei (cuprinse în perioada de valabilitate 
menţionată la fiecare certificat) 
Documentele se vor prezenta in original sau copie 
legalizată. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
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Persoane juridice/fizice române 
/fizice străine 

Certificat constatator emis de oficiul registrului 
comerţului 
Pentru persoane juridice române:  
a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului  de pe lângă Tribunalul teritorial (original 
sau copie legalizată), eliberat cu maxim 30 zile înainte 
de data deschiderii ofertelor, din care să rezulte:  
Pentru persoane juridice străine: 
Documente edificatoare care să dovedească o formă de 
înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare 
ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în care 
candidatul/ofertantul este rezident (original sau copie 
legalizata). 
Documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare 
ori apartenenţa din punct de vedere profesional. 

Nota: documentele solicitate la acest capitol sunt obligatorii, atât pentru ofertan ţi cât şi pentru 
asociaţii acestora.  
prezentarea acestora se va face în original sau în copie legalizată. 
V. 3.) Situaţia economico-financiară    

Se vor prezenta informatii referitoare la: 
   - Fişă de informaţii generale conform formularului 
B2. 

Informaţii privind situaţia economico-
financiară 

 Solicitat x                           Nesolicitat □ 
 

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau 
profesională 

 

  
 Informaţii privind capacitatea tehnică 
 
    Solicitat x      Nesolicitat □ 

Se vor completa şi prezenta următoarele date 
conform formularelor: 
1. Fişa de informaţii privind experientă similară 

legata de derularea contractelor de prestari 
servicii- min 1 fisa  

Toate acestea (fişa, contractul, procesul verbal de 
recepţie şi recomandarea), trebuie să fie pentru 
aceeaşi lucrare. 
Experienta similara se considera serviciile de 
intocmire studii de fezabilitate si proiecte pentru 
piscine olimpice si/sau bazine de inot acoperite.  
2. Recomandare din partea altor beneficiari/clienţi. –
insusita de beneficiarul lucrarii. 
Recomandariloe vor fi insotite de contractul de 
executie si procesul verbal de receptie. 
Recomandarea trebuie să precizeze cel puţin 
următoarele aspecte: 

- modul de îndeplinire a obligaţiilor 
contractuale pe parcursul derulării contractului 
respectiv ; 

 a) dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor au fost 
înregistrate : 

- neconformităţi care au condus la refaceri 
parţiale sau totale de lucrări ; 

3. Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, 
echipamentele tehnice de care dispune operatorul 
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economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului de prestari servicii, lista cuprinzând 
cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice. 
(formularul atasat) . 
  4. Declaraţie privind efectivele medii anuale ale 
personalului angajat şi al cadrelor de conducere 
(formularul ),  
1. Declaratie privind efectivul mediu anual al 

personalului angajat si al cadrelor de conducere in 
ultimii 3 ani.  

          Se va prezenta un tabel cu persoanele angajate in 
prezentul studiu, prezentanu-se CV-urile si diplomele de 
specialitate 
5. Certificatul de calitate ISO 9001, valabil la data 
deschiderii ofertelor (copie xerox).  
6. Declaraţie privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimii 5 ani (formularul anexat)   
7. Grafic de execuţie – formular C1. 
8. Contract de prestari servicii  însuşit – semnat şi 
ştampilat. 
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul ca la 
data încheierii contratului  să poată completa 
condiţiile existente  în modelul de contract anexat  
documentaţiei de atribuire cu prevederile specifice  
adjudecării.  

Informaţii privind subcontractanţii 
 

Solicitat  x       Nesolicitat □ 
 
 
 
 
 

 

Se vor completa şi prezenta următoarele  
formulare: 
Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt 
îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora 
şi lista cuprinzând subcontractanţii, formular, însoţită 
de acordurile de subcontractare; subcontractanţii care 
urmează să îndeplinească parte din contractul de 
achiziţie publică trebuie să completeze cu propriile 
date.  

VI. PREZENTAREA OFERTEI  
VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba română   
VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

calendaristice de la data limită pentru depunerea 
ofertelor 

VI.3) Garanţie de participare 
Solicitat x                          Nesolicitat □ 

1.Cuantumul garanţiei pentru participare: Garantie de 
participare in cuantum de 700 lei. 
2. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare 
este de 30 de zile calendaristice de la data limita pentru 
depunerea ofertelor. 
3. Forma de constituire a garanţiei de participare:  
   a) Garanţia de participare se constituie prin virament 
bancar sau printr-un instrument de garantare emis in 
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate 
de asigurari, care se prezinta in original, în cuantumul 
şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de 
atribuire.  
   b) Garantia de participare se va constitui intro forma 
la alegerea operatorului economic din cele mentionate 
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mai sus in contul RO39TREZ5215006XXX000131 
deschis la Trezoreria municipiului Ploiesti (codul fiscal 
al autoritatii contractante: 8763156). 
- Dovada constituirii garantiei de participare este 
obligatorie la deschiderea ofertelor si se va prezenta in 
afara plicului sigilat care contine oferta. Ofertele 
depuse fara dovada platii garantiei de participare, 
vor fi respinse, si se vor inapoia operatorului 
economic ofertant nedeschise. 
Returnarea garantiei de participare se va face dupa 
incheierea contractului cu ofertantul castigator, in baza 
unei solicitari scrise. 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

La intocmirea propunerii tehnice se va tine cont de : 
- tema de proiectare  
- fisa de date  
Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii 
lucrărilor care urmează să fie atribuite cu cerinţele 
prevăzute în TEMA DE PROIECTARE ce trebuie 
respectate în totalitate.  

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Se vor completa: 
- formularul de ofertă (Formularul ); 
- anexa la formularul de ofertă; 
- graficul de executie. 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

-Adresa la care se va depune oferta : 
Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti.  
Sediu: Ploieşti, Jud. Prahova , Strada Valeni nr.32. 
Oferta se va depune la  registratura Administratiei 
Domeniului Public si Privat Ploiesti, din strada Valeni 
nr.32 Ploiesti. Data limită pentru depunerea ofertei 
15.06.2010, ora 09.00. 
Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât 
oferta să fie primit ă şi înregistrată de către 
organizatorul procedurii, până la data limită de 
depunere, stabilită în anunţul de participare şi în 
documentaţia de atribuire. 
PREZENTAREA OFERTEI: 
Număr de exemplare: 
- în original – un exemplar,  
- în copie – un exemplar.  
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al 
ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original  
şi o copie de pe acesta, în plicuri separate. În 
eventualitatea unei discrepanţe dintre original şi 
copie va prevala originalul. 
Originalul şi copia/copiile trebuie să fie tipărite sau 
scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe 
fiecare pagină de reprezentantul autorizat 
corespunzător să angajeze ofertantul în contract. In 
cazul documentelor emise de instituţii/organisme 
oficiale abilitate în acest sens, documentele respective 
trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor 
legale. 
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Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste 
cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către 
persoana  autorizată să semneze oferta. 
Mod de prezentare a ofertei: 
Ofertantul va prezenta în plic nesigilat:  
- Scrisoarea de înaintare - original - ofertantul trebuie 

să completeze şi să prezinte formularul,   semnat 
corespunzător,  

- Dovada constituirii garanţiei de participare – 
copie(original in plic),  

- Împuternicirea 
Oferta trebuie să fie însoţită – după caz – de 
împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei este 
autorizat să angajeze ofertantul şi/sau să îl reprezinte în 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică, împuternicire care conţine în mod expres 
limitele acestui mandat – original 
- Copie buletin /carte de identitate a împuternicitului, 
Si în plicuri marcate, închise şi sigilate, cu ştampila 
societăţii ofertantul va introduce propunerea tehnico - 
financiară / documentele de calificare, toate în 
original, fiecare în cate un plic sigilat. In acelaşi mod se 
va proceda şi cu copiile după propunerea tehnico - 
financiară şi documentele de calificare, obţinăndu-se 
alte două plicuri. Plicurile cu documentele originale se 
introduc într-un alt plic pe care se va preciza 
ORIGINAL. La fel se procedează şi cu plicurile cu 
documentele în copie, pe care se va preciza COPIE. 
Ofertantul are obligaţia de a numerota şi semna 
fiecare pagină a ofertei precum şi de a anexa un 
OPIS al documentaţiei prezentate. 
Ofertantul trebuie să sigileze oferta originală şi 
respectiv copia în plicuri separate, marcând 
corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” şi “COPIE”. 
Cele două plicuri se vor introduce într-un plic exterior, 
netransparent şi închis / lipit corespunzator. 
3. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea şi 
adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei 
fără a fi deschisă, în cazul în care aceasta este declarată 
întârziată. 
4. Plicul exterior trebuie să fie marcat astfel:      
      - adresa autorităţii contractante,  
      - titlul – INTOCMIRE EXPERTIZA TEHNICA, A 
STARII ACTUALE A CLADIRII  SI DOCUMENTATIE DE 
AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTII, PRIVIND 
LUCRAREA  : ”CONSOLIDARE SI  MODERNIZARE BAZIN 
DE INOT STRADA VEGA NR.8  DIN  PLOIESTI” 
 
      - mentiunea: “ A NU SE DESCHIDE INAINTE 
DE DATA 15.06.2010,     ORA  10.00. ” 

5. Dacă plicul exterior nu este marcat conform 
prevederilor menţionate anterior, autoritatea 
contractantă nu îşi asuma nici o responsabilitate în caz 
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de rătăcire a ofertei. 
Orice ofertant care a obţinut un exemplar din 
documentaţia pentru elaborarea şi prezentare ofertei are 
dreptul de a solicita, în scris, clarificări privind 
elementele cuprinse în aceasta. 
Solicitările se transmit la sediul organizatorului la Fax 
0244/510353. 

VI. 7. Data limită de depunere a ofertelor - Data limită pentru depunerea ofertei: 15.06.2010, 
ora 09.00. 

- Adresa la care se depune oferta: 
Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti, 
registratura, Sediu : Ploieşti, Jud. Prahova, strada 
Valeni nr.32 Ploiesti. 
Oferta se va înregistra la registratura Administratia 
Domeniului Public si Privat Ploiesti. 

V.8) Posibilitatea retragerii sau modificării 
ofertei 

- Ofertele pot fi modificate şi retrase numai în urma 
unei solicitări scrise semnate de persoana care 
angajează patrimonial, în mod legal, ofertantul, şi 
având ştampila ofertantului numai până la data limită 
de depunere a ofertei 15.06.2010 ora 09.00. Pentru a fi 
redepuse şi luate în considerare ofertele vor trebui să 
respecte modul de prezentare solicitat şi termenul 
limită de depunere a ofertelor 15.06.2010 ora 09.00. 
- Ofertele sunt declarate întârziate  dacă vor fi depuse 
după data/ora limita inscrisă la pct.V.6) . Nu vor fi 
deschise ofertele depuse la altă adresă decat cea 
solicitată, adică registratura A.D.P.P Ploiesti, Str 
Valeni Nr. 32 

V.11) Deschiderea ofertelor  Data, ora, şi locul deschiderii ofertelor: 15.06.2010, 
ora 10.00, la sediul autorităţii contractante: 
Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti, 
strada Valeni nr.32 Ploiesti, Sala de sedinte, Etaj II 
Ofertanţii pot fi prezenţi la deschiderea ofertelor, prin 
reprezentanţii săi legali sau persoane împuternicite cu 
condiţia ca acesta să depună oferta însoţită de: 
împuternicire ( formular)  – original şi copie buletin 
/carte de identitatetului. 

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VI.1) PREŢUL CEL MAI SC ĂZUT                                                                                           X 
VI.2) OFERTA CEA MAI AVANTAJOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC                 □ 
TERMENUL LIMITA DE PREDARE DOCUMENTATII : 1  LUNA D E LA SEMNAREA 
CONTRACTULUI. 
PE TOATĂ  DURATA DE EXECUŢIE A CONTRACTULUI, NU SE ADMITE 
ACTUALIZAREA PRE ŢULUI CONTRACTULUI . 
 
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI- CADRU 

VII.1 Ajustarea  preţului contractului 
DA   □    NU   x 

Nu se admite actualizarea pretului contractului. 

VII.2. Garanţia de bună execuţie a 
contractului           
            DA   □          NU   x 

Nu e cazul 

Contractul de achiziţie publica Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul 
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de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită 
ca fiind câştigătoare pe baza propunerilor tehnice şi 
financiare cuprinse în respectiva ofertă.  
Oferta câştigătoare, stabilită de comisia de evaluare, va fi 
oferta cu preţul cel mai scăzut. 
Contractul se va încheia cu ofertantul câştigător, la sediul 
autorităţii contractante. 

 Stabilirea ofertei câştigătoare 
DIN PREZENTA DOCUMENTA ŢIE DE ATRIBUIRE, 
OFERTA CÂŞTIGĂTOARE, STABILIT Ă DE CĂTRE 
COMISIA DE EVALUARE, VA FI OFERTA  CU 
PRETUL CEL MAI SCAZUT. 
In situatia în care ofertele cele mai avantajoase depasesc 
capacitatile financiare ale autoritatii contractante 
(sumele alocate), aceasta este in drept sa anuleze licitatia.  

 
SEF SERV. ACHIZITII PUBLICE, URMARIRE CONTRACTE, 

 MIHAELA TUDORACHE 
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Formular A 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din 
Ordonanţa de urgenţa 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, 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.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe 
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta 
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candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca 
subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

 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 dispunem. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 
                                                                                             (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Formular nr. B 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 

 
DECLARA ŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 
 
 

 
Subsemnatul(a)............................................................... [se insereaza numele 

operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la 
procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de 
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea 
podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează 
data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii 
contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 
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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 
este stabilit până la data solicitată.................; 

d) in ultimii doi ani mi-am indeplinit in mod corespunzator obligatiile 
contractuale; 

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

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

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
                    Operator economic, 
                                                    ………………………….
                                         (semnatura autorizată) 
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Formular C 3 
 
 
OPERATORUL ECONOMIC 
  _____________________ 
         (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
LUCRĂRI SIMILARE EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................................,  
                                     (denumirea/numele şi 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 înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însotesc 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 
...........................................................................  
 (denumirea şi adresa autorităţii contractante)  

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
  
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………. 
                                                                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
                  
                 Operator economic, 
                                       
              …………………………. 
                                                                              
               (semnatura autorizată ) 
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Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

executantului*) 

 
Preţul total al 
contractului  

 
Procent 
executat  

% 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 
 
1 
 

       

 
2 
 

       

 
..... 

 

       

 
 
 

       

 
 
 
 

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

               (semnatura autorizată) 
 

 
 
________ 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător 
(lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor. 
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Formular E 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
       (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALA ŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE 

CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIRE A 
CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCR ĂRI 

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării 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 
....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
 (denumirea si adresa autorităţii contractante) 
în legatură cu activitatea noastra. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .............................................. 
               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 

                  
        Operator economic, 
                                       
                   …………………………. 
                                                                              
                     (semnatura autorizată ) 
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LISTA 

cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 
 
 
 
 

Forma de deţinere Nr.crt. Denumire utilaj/echipament/instalaţie U.M. Cantitate 
Proprietate În chirie 

1.      
2.      

 
 
      
  
                      Operator economic, 
                                               …….........………………. 
                                                                                            (semnatura autorizată ) 
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Formular F 
 
OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 

 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI  
ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 

  
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar 
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg 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.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi                                              
             (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………….. 
                                                                                                                  (se precizează data expirării  
                   perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 

 Anul 1 Anul2 Anul 3 
Personal 
angajat 

   

Din care 
personal de 
conducere 

   

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

             Operator economic, 
                ………… ………………. 
                    (semnatura autorizată ) 
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Formular D 

 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
       (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTAN ŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................................,  
                                               (denumirea/numele şi 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 înteleg 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 
..........................................................................  
 (denumirea şi adresa autoritaţii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
……………………………………………………...... 
                                                                                            
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
            
 
           Operator, 
                                       
                  …………………………. 
                                                                              
                   (semnatura autorizată ) 
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Nr. 
Crt. Denumire subcontractant 

Partea/părţile din 
contract ce urmează a 

fi subcontractante 

Acord subcontractor 
cu specimen de 

semnatură 
    
    
    

             
   

 
 
 

 Oerator economic, 
............................. 

(semnatura autorizată) 
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Formular 10 C 
     OFERTANTUL 
__________________ 
     (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
    Domnilor, 
    1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai 

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

cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm 
_________________ 

        (denumirea lucrării) 

pentru suma de ________________________ (moneda ofertei) 
                         (suma în litere şi în cifre)                  
 

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

    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să 
începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să 
terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat în 
_________________________  

              (perioada în litere şi în cifre) 

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

___________________________ zile, respectiv până la data de 
____________________ 

  (durata în litere şi în cifre)                                                                                                (ziua/luna/anul) 
 

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

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

    5. Precizăm că: 
     _ 
    |_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular 

de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
     _ 
    |_|  nu depunem oferta alternativă. 
          (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 
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    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. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau 
orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 

 
Data _____/_____/_____ 

 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa 

semnez 
                        (semnătura) 

oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operator economic) 
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Formular 11 
               BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 

 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 
pentru participare cu ofertă la procedura de achiziţie publică 

 
 
 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă) 

 
    Cu privire la procedura de achiziţie publică 
_______________________________, 
                                         (denumire) 

noi ____________________, având sediul înregistrat la 
______________________, 
                      (denumirea băncii)                                                                                             (adresa băncii) 

ne obligăm faţă de _____________________________________ să plătim suma 
de 
                                                           (denumirea autorităţii contractante)  
__________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să 
aibă 
                    (în litere şi în cifre) 

obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea  
contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza 
existenţei  
uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 
 
    a) ofertantul _____________________ şi-a retras oferta în perioada de 
valabilitate  
                                                  (denumirea/numele) 

a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul 
___________________________ 
                                                                                                    (denumirea/numele) 

nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul 
___________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 
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a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a 
ofertei. 
 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________. 
 
Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul 

_____ 
 
              

                    (semnătura autorizată) 
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Formular 1 
 
 
 
 
OFERTANT (Operator economic) inregistrat la sediul autoritatii contractante 
Nr. ........... / .................. 
.......................................................................... 
(denumire/nume) 
 
 
 
 
 
 
SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 
 
 
Catre ........... (denumirea autoritatii contractante şi adresa completa) 
 
 
 
Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare aparut(e) în Monitorul Oficial al Romaniei/SEAP nr. ......... din 
........................... (zi/luna/an), privind aplicarea procedurii de achizitie publica ............................................ 
(denumire); 
 
Noi ........................ (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat, urmatoarele: 
1.  Documentul .............(tipul, serie/numar, emitent) privind garantia pentru participare, in cuantumul    
     şi în forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire ; 
2.  Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, continand, în original şi într-un numar de ..... copii: 

a) oferta; 
 b) documentele care însotesc oferta; 
 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare şi va satisface cerintele dumneavoastra. 
 
 
 
Data completarii ....................... 
 
 
         

Cu stima, 
 `        
          Ofertant, 
         ……………………….. 
         (semnatura autorizata 
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Formular  3 
 
 
 
 
OFERTANT 
............................................ 
(denumire/nume) 
 
 
INFORMATII GENERALE  
 
 
 
1. Denumire/nume: 
 
2. Cod fiscal: 
 
3. Adresa sediului central: 
 
4. Telefon: 
Fax: 
Telex: 
E-mail: 
 
5. Certificat de Inmatriculare/Inregistrare: 
(numar, data, loc de înmatriculare/înregistrare) 
 
6. Cont in Trezorerie: 
 
7. Obiect de activitate, pe domenii: 
(In conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de Inmatriculare/Inregistrare) 
 
9. Principala piata a afacerilor: 
 
10. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: 
 

Anul  
Cifra de afaceri anuala 

(la 31.12) 
-LEI - 

Cifra de afaceri anuala  

(la 31.12) 
- echivalent euro - 

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

 
 
 
 

Ofertant, 
……………………………. 

    (semnatura autorizata) 
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Contract  de servicii 
nr.______________data_______________ 

 
 
Preambul 
 

În temeiul OUG 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 furnizare de 
produse, între 
 
........................................................................................... denumire autoritate contractantă adresa 
sediu ..................................................................... telefon/fax .............................................. număr 
de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie 
...............................................................................  reprezentată prin 
....................................................................................................... (denumirea conducătorului), 
funcţia............................................... 
în calitate de achizitor, pe de o parte 
şi  
……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  
...............................................  adresă sediu ………………… 
........................................................................ telefon/fax .......................................... număr de 
înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banca) 
.............................................................................................................. reprezentat prin 
................................................................................................   (denumirea conducătorului) 
funcţia............................................... 
în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 
f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
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executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare 
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înteleg să îi definească pentru contract) 
 
3. Interpretare 
 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică in mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
 
4.1 - Prestatorul se obligă să execute ...............................................denumirea serviciilor,  în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate.  
 
5. Preţul contractului 
 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, 
conform graficului de plăti, este de ...................... lei, sau după caz …….. euro, la care se adaugă 
……… TVA. 
 
6. Durata contractului 
 
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de ……. 
 ( se inscrie perioada şi data) 
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  .... 
( se inscrie data la care încetează contractul) 
 
7. Executarea contractului  
 
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de  ...... 
(se precizează data la care intră în efectivitate contractul)  
 
8. Documentele contractului 
 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
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(Se enumeră documentele pe care părţile le înteleg ca fiind ale contractului) 
 
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
 
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile 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 prezentat în 
propunerea tehnică. 
9.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea 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 încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de 
către achizitor. 

 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul 
convenit. 
10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea 
facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, dupa caz, graficul de plată) 
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
prevăzute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de 
reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce 
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
 
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 
penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului. 
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, 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 acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 
cotă procentuală din plata neefectuată. 
(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi/saptămână 
de întârziere, 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. 
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11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului, 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 
furnizor.  În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
 
12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 
……. , pentru perioada de …… şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului.  
( se precizează modul de constituire, cuantumul şi  perioada de constituire a garanţiei de bună 
execuţie) 
12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere 
a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
12.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întarziere sau execută 
necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorul, precizând 
totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    
12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la 
îndeplinirea obligaţiilor asumate. 
( se precizează modul de restituire şi termenul)   
12.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 
 
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului 
 
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 
şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie 
definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul 
de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 
de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. (se 
precizează anexa ce conţine graficul de prestare) 
 
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
 
14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii 
contractului. 
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15. Recepţie şi verificări  
 
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru acest scop. 
(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor) 
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
 
16.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil 
de la primirea ordinului de începere a contractului.  
(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)   
(2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul                         
contractului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în 
termenul convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
ii)  alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea 

contractului de către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 
faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act 
adiţional.  
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act  
adiţional. 
16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
prestatorului.  
 
17. Ajustarea preţului contractului 
 
17.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2 - Preţul contractului se actualizează utilizând formula de ajustare convenită. 
(se precizează formula de ajustare)  
 
18. Amendamente  
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18.1 - Parţile 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. 
 
19. Subcontractanţi 
 
19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie in anexe la contract. 
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea 
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 
achizitorului. 
 
 
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 nici o 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 parţile 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. 
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21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
22. Soluţionarea litigiilor 
 
22.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face 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 legatură cu 
îndeplinirea contractului. 
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să 
se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele 
judecatoreşti din România.  
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 
 
23. Limba care guvernează 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 aplicabilă contractului 
 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Parţile au înteles să încheie azi ..............  prezentul contract în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte.     
  ( se precizează data semnării de către părţi) 
 
 
          Achizitor        Prestator 
    .............................               .............................. 
(semnătura autorizată)       (semnătura autorizată) 
              LS                        LS 

 


