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

                           APROBAT 
                           Ordonator credite 
 
                     

 
DOCUMENTA ŢIA DE ATRIBUIRE 

 
pentru contractul  

 
Servicii de proiectare  

Sistem centralizat de canalizare satele Godeni, Cotesti si Capu Piscului comuna Godeni, Extindere 
retea alimentare cu apa sat Capu Piscului comuna Godeni, Reabilitare drumuri comunale in comuna 

Godeni, Teren de sport sat Godeni comuna Godeni, Centru ingrijire copii in satul Godeni comuna 
Godeni, Dotare camin cultural sat Godeni in comuna Godeni   (faza  PT, DE, AT) 

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

 
 Responsabil  Achiziţii Publice 
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 Secţiunea I 
 

 FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI 
 
 
 I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
 
Denumire: COMUNA   GODENI, JUDETUL ARGES 
Adresă: Comuna Godeni, judetul Arges 
Localitate: Godeni Cod poştal:   Ţara: România 
Persoana de contact: 
Padureanu Ion 

Telefon: 
0248544901 

E-mail:   
primarie@godeni.cjarges.ro 

Fax:  
0248544901 

Adresa de internet a autorităţii contractante:  
 
I. b.  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
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□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 
x  autorităţi locale  
□ alte instituţii 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 activităţi recreative 
□ educaţie 
□ activităţi relevante 
□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 
x altele: administraţie publică  
 

 
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante   

DA   □                                                NU   x 
 

 
 
 
Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute la adresa: Primaria Comunei Godeni, sat Godeni, Judetul 
Arges, telefon/fax: 0248544901, între orele 09.00-15.00. 
b) Documentaţia de atribuire se poate obţine pe suport electronic  de la sediul Autorităţii contractante, 
numai după ce se adresează o solicitare de participare, prin poştă (la adresa autorităţii contractante) sau prin 
fax 0248544901 . Documentaţia va fi furnizată în aceeaşi zi, dacă solicitarea este primită până la ora 15.00 
sau în următoarea zi lucrătoare.  
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări  
Data: 05.07.2010; ora limită: 10.00   
Adresa: Primaria Comunei Godeni, Judetul Arges          
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: : 07.07.2010 (max. 2 zile lucrătoare de la primirea 
solicitării clarificărilor şi în conformitate cu prevederile legale). 
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 I.c. Căi de atac 
 
Eventualele contestaţii se depun la: 
- Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
 
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor   

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

 
Denumire: Curtea de Apel Pitesti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal 
Adresă: Calea Victoriei, nr. 22 
Localitate: Pitesti   Cod poştal: 110017 Ţara: România 
E-mail: curteaapelpitestiyahoo.com Telefon: +4 (0248) 219 374 
Web: www.justitie-ag.ro  Fax: +4 (0248) 219 947 
 
I.d. Sursa de finanţare: 
 
Sursele de finanţare ale contractului ce 
urmează a fi atribuit:  

- FEADR 

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

  
 II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
 
II.1.1) Denumire contract: Servicii de proiectare Sistem centralizat de canalizare satele Godeni, Cotesti 
si Capu Piscului comuna Godeni, Extindere retea alimentare cu apa sat Capu Piscului comuna 
Godeni, Reabilitare drumuri comunale in comuna Godeni, Teren de sport sat Godeni comuna 
Godeni, Centru ingrijire copii in satul Godeni comuna Godeni, Dotare camin cultural sat Godeni in 
comuna Godeni  (faza  PT, DE, AT) 
II. 1.2) Locaţia: Comuna Godeni,  judeţul Arges 
(a) Lucrări                              □     (b) Produse               □     (c) Servicii                          x 
Execuţie                                 □ 
Proiectare şi execuţie             □ 
Realizare prin orice mijloace     

Cumpărare                □             
Leasing                      □        
Închiriere                   □  

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

Cumpărare în rate      □ 
 

 

Principala locaţie a lucrării 
 
____________________ 
____________________ 
Cod  CPV 
□□□□□□□□ 

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

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

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

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

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, dacă există) 
 - Servicii de proiectare (faza PT, DE) conform   Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice 

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

II.2.2) Opţiuni                                                                                         da □      nu x 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  
 
 
III. CONDI ŢII SPECIFICE CONTRACTULUI  
 

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la 
contract  
III.1.1. Contract rezervat  
III.1.2. Altele  
 

   
        da   □                                   nu   x 
 
        da   □                                   nu   x 

 
 
IV: PROCEDURA 
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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: 
� LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 

30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. 

� HOTĂRÂRE nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 august 
2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 5 septembrie 2007. 

� HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
34/2006, modificata prin H.G. 834 din 22 iulie 2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 515 din 27 iulie 
2009.  

� HOTĂRÂRE nr. 1.056 din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din Hotărârea 
Guvernului nr. 925/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006.  

� HOTĂRÂRE nr. 1.337 din 27 septembrie 2006 privind completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 925/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 4 octombrie 2006. 

�  HOTĂRÂRE nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 
27 iunie 2006. 

� HOTĂRÂRE nr. 1.083 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 942/2006 MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  

� HOTĂRÂRE nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii prevăzute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, MONITORUL 
OFICIAL nr. 98 din 8 februarie 2007.  
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� ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor 
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006; RECTIFICAREA 
nr. 337 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 128 din 5 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 
septembrie 2007; DECIZIA nr. 569 din 15 mai 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 
octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008; ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009;ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 17 iunie 2009. 

� ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006, privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile aduse de: LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 
noiembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009. 

� ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 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, 
MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  

� ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 15 noiembrie 
2007.  

� ORDIN nr. 1.679 din 12 octombrie 2006 privind completarea Ordinului ministrului de stat, 
ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare MONITORUL OFICIAL 
nr. 871 din 24 octombrie 2006.  

� ORDIN Nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea 
modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si 
a contractelor de concesiune de servicii, Monitorul Oficial Nr. 473 din 9 iulie 2009. 

�  ORDIN  nr. 1.517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea 
proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii în România, Monitorul Oficial Nr. 512 din 27 iulie 
2009. 

� ORDIN nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind 
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autorităţii  
Naţionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 107/2009 publicat în: 
Monitorul Oficial Nr. 570 din 17 august 2009. 

� Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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� Ordinul ministrului transporturilor, construc ţiei şi turismului nr. 1430 din 13 
septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

� Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
� Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

cu completările şi modificările ulterioare; 
� Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcţii (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcţii; conducerea şi asigurarea 
calităţii în construcţii; stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor; urmărirea comportării în 
exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; agrementul tehnic pentru produse, 
procedee şi echipamente noi în construcţii; autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări 
în construcţii; certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii); 

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

� Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 265/2006; 

� Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

� Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecţia Muncii; 
orice alte acte normative sau standarde conexe sau subsecvente, impuse de legislaţia română sau 

comunitară. 
 
  
 V. CRITERII ŞI DOCUMENTE DE CALIFICARE 

V.1) Situaţia personală a ofertantului 
Declaraţii privind eligibilitatea  
 
Solicitat   x                 Nesolicitat  □ 

1) Cerinţă obligatorie:  
Operatorii economici participanţi la procedură nu trebuie să se încadreze 
în situaţiile prevăzute la art. 180 din OUG 34/2006, 2006 cu modificările 
şi completările ulterioare  
 
Mod de dovedire:  
Se va completa Anexa 10 (Declaratie privind situatia personala a 
operatorului economic) 
Cerinţa este obligatorie în vederea calificării 
ofertantului/candidatului/concurentului. 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181  

2) Cerinţă obligatorie:  
Operatorii economici participanţi la procedură nu trebuie să se încadreze 



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Godeni,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPE
ANA 

           APDRP  
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Sistem centralizat de canalizare satele Godeni, Cotesti si 
Capu Piscului comuna Godeni, Extindere retea alimentare 

cu apa sat Capu Piscului comuna Godeni, Reabilitare 
drumuri comunale in comuna Godeni, Teren de sport sat 

Godeni comuna Godeni, Centru ingrijire copii in satul 
Godeni comuna Godeni, Dotare camin cultural sat Godeni 

in comuna Godeni (faza  PT, DE, AT)” 
 

Proiect finantat prin PNDR 
 

 

 

 

 

9 

 
Solicitat   x                 Nesolicitat  □      

în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006,  cu modificările şi 
completările ulterioare . Se considera obligatii de plata a impozitelor, 
taxelor si contributiilor  de asigurari sociale catre bugetele componente 
ale bugetului general consolidat, numai cele mai mari de 10.000 euro fara 
TVA . 
Mod de dovedire:  
Se va completa Anexa 10 (Declaratie privind situatia personala a 
operatorului economic) 
Cerinţa este obligatorie în vederea calificării 
ofertantului/candidatului/concurentului. 
      Se vor ataşa certificate valabile la data deschiderii ofertelor,  
eliberate de autorităţile legale competente, care să ateste faptul că 
ofertantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor către 
bugetul general consolidat, precum şi taxele locale, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit, 
pentru persoanele juridice române, respectiv traducere legalizată în 
limba română, în cazul persoanelor juridice străine.  
     Conditiile in care autoritatea contractanta va uza de dreptul de 
excludere din procedura a unui ofertant: 
          Lipsa certificatelor solicitate sau prezentarea acestora cu datorii sau 
perioada de valabilitate expirata sau prezentarea acestora intr-o forma ce 
nu corespunde cerintelor 

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

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

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

iii) Se va ataşa, în original sau copie legalizată, Certificat constatator 
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, valabil la data deschiderii 
ofertelor (emis cu cel mult 30 zile înainte de data deschiderii 
ofertelor), din care să reiasă faptul că ofertantul şi/sau 
asociaţii/subcontractanţii săi, după caz, au ca obiect de activitate principal 
sau secundar unul dintre serviciile din clasa CAEN precizată la pct. 2a) 
sau echivalent. 
Acesta trebuie să mai cuprindă următoarele date: 
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a)denumirea operatorului economic şi toate datele de identificare; 
b)codul unic de înregistrare; 
c)sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, 
subunităţi (adresa); 
d)structura acţionariatului; 
e)numele reprezentanţilor legali ai operatorului economic; 
f)domeniul de activitate principal; 
g)domeniile de activitate secundare; 
h)situaţia societăţii (dacă este în stare de funcţionare, dizolvare, 
reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare 
temporară a activităţii) 
Documentul va fi utilizat şi la a situaţiei personale a ofertantului. 
 
2a) Cerinţă obligatorie:  
Operatorii economici participanţi la procedură să aibă dreptul de a presta 
serviciile având: 
- codul 7420: Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii 
tehnice (cod CAEN) 

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

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

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

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

Persoane juridice /fizice străine 
 
Solicitat   x                 Nesolicitat  □ 
 

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

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

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

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

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

V. 3.) Situaţia  economico-financiară                                   
Informaţii privind  situaţia 
economico-financiară 
 
Solicitat   x                 Nesolicitat  □ 
  

1) Cerinţă obligatorie: 
Cifra de afaceri anuală medie pe ultimii 3 ani (2007, 2008 şi 2009) să fie 
de minim 285.900 lei (pentru persoanele juridice române) sau 
echivalentul in Euro (pentru persoanele juridice străine). S-a luat în 
calcul cursul BCE valabil pentru data de 20.01.2009 si anume 4,3470 
lei/Euro. Acelaşi curs se va lua în calcul şi pentru conversia altor valute. 

NOTA:  
(a) Capacitatea economică si financiară a ofertantului/candidatului poate 
fi susţinuta, pentru îndeplinirea unui contract, si de o altă persoană, 
indiferent de natura relaţiilor juridice existente intre ofertant şi persoana 
respectiva. 
(b) In cazul in care ofertantul îsi demonstrează situatia economică si 
financiară invocand si sustinerea acordată, în conformitate cu prevederile 
alin. (a), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi 
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sustinerea de care beneficiază, de regula prin prezentarea unui angajament 
ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune 
la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce 
asigura susţinerea financiara va completa formularul 19 Angajament tert – 
sustinator financiar. 
 (c) Atunci cand un grup de operatori economici depune ofertă comună, 
situatia economică şi financiară se demonstreaza prin luarea în 
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul în care 
grupul beneficiază de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, 
situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la 
alin. (b). 
Mod de dovedire: 
i) Se va completa Formularul nr. 11 (informaţii generale) 
ii) 1).Persoanele juridice române vor ataşa copii după situaţiile financiare 
anuale (bilanţ contabil, cont de profit şi pierderi, anexe) pe anii 2007, 
2008 şi 2009 înregistrate la administraţia financiară şi/sau alte documente 
emise de autorităţile legale competente, acestea trebuind să fie depuse în 
original , documente care să certifice încadrarea în limitele specificate mai 
sus. 
 2).Persoanele juridice străine vor ataşa, în copie însoţită de traducere 
certificată în limba română, documente relevante, emise de autorităţile 
competente, care să certifice îndeplinirea cerinţei obligatorii privind cifra 
de afaceri. 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 va fi acceptată doar 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. 
iii) Pentru operatorii economici care nu au avut activitate în unul sau mai 
mulţi din anii 2007, 2008 şi 2009, cifra de afaceri se va lua în considerare 
conform bilanţurilor contabile respective.  

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

1)Cerinţă obligatorie:  
Ofertantul va face dovada faptului că în ultimii 3 ani a elaborat cel puţin 
doua proiecte tehnice in domenii de alimentare cu apă şi/sau canalizare, 
tratarea apelor menajere, doua in domeniul constuctiilor de drumuri si 
doua proiecte constructii de cladiri in valoare cumulata de minim 
285.900 lei (fara TVA) sau echivalentul in Euro la cursul BCE din 
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20.01.2009 si anume 4,3470 lei/Euro. 
      
În cazul în care există  asociaţi, valoarea contractelor care va fi luată în 
calcul va rezulta din media ponderată a valorilor contractelor 
subcontractanţilor, asociaţilor şi a ofertantului/liderului de asociaţie, în 
funcţie de procentul din valoarea contractului care revine fiecăruia. 
 
Mod de dovedire:  
i) Se va completa Formularul nr. 15 (declaraţie privind lista principalelor 
prestări de servicii executate în ultimii 3 ani). 

ii)  Se vor ataşa copii legalizate după contractul înscris în Formularul 
nr. 15 în scopul dovedirii cerinţei de la pct. 1). 

iii)  Se vor atasa copii legalizate dupa urmatoarele documente: procese 
verbale de receptie, recomandari ale beneficiarilor, in care sa se 
precizeze prin ce fonduri s-au realizat investitiile. 

  
Persoanele juridice străine vor ataşa copii legalizate după documente 
similare, însoţite de traducere certificată. 
 

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

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

Mod de dovedire:  
Se va completa Formularul nr. 13 (declaraţie privind utilajele, instalaţiile, 
echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii). 
 

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

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

Informaţii privind  capacitatea 
profesională 

1) Cerinţă obligatorie: 
Ofertantul va trebui să dispună de resursele umane considerate de 
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Solicitat   x                 Nesolicitat  □ 
 

Autoritatea Contractantă ca fiind strict necesară îndeplinirii în bune 
condiţii a contractului (personal de specialitate şi experţi  care vor avea 
roluri esenţiale în îndeplinirea contractului): 

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

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

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

Mod de dovedire: 
Se vor ataşa: 
Se vor ataşa: 
       Anexa nr.14 – Declaratie privind efectivul mediu anual al  
       personalului angajat si al cadrelor de conducere. 
      Anexa nr. 17 – Informatii referitoare la personalul de conducere. 
Pentru personalul precizat mai sus se vor ataşa: 
 
Curriculum Vitae, cu semnătura persoanei în original . Se va completa  
Curriculum Vitae pentru fiecare persoană.  
Copii după diplomele, adeverinţele, autorizaţiile sau certificatele deţinute  
de persoanele respective, necesare pentru dovedirea cerinţelor minime.  
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Informaţii privind subcontractanţii 
 
Solicitat   x                 Nesolicitat  □ 
 

Cerinţă obligatorie: 
Toţi subcontractanţii trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare în 
ceea ce priveşte Situaţia personală a ofertantului şi Capacitatea de 
exercitare a activităţii profesionale (înregistrare), în conformitate cu 
Acordurile de subcontractare, din care trebuie să reiasă clar partea din 
contract pe care o va îndeplini subcontractantul şi toate amănuntele 
necesare pentru evaluarea ofertelor. 
 
Situaţia  economico-financiară şi Capacitatea tehnică şi profesională 
vor fi evaluate în funcţie de modul în care vor fi folosite resursele tehnice 
şi umane de care dispun împreună, raportat la procentul care le revine din 
valoarea contractului, conform Acordurilor de subcontractare şi 
Documentaţiei de atribuire. 
 
 
Mod de dovedire: 
i) Se va completa Formularul nr. 18 (declaraţie privind partea/părţile din 
contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora). 
ii) Se va prezenta acordul de subcontractare, din care să rezulte partea din 
contract pe care o va îndeplini fiecare asociat (fizic şi valoric, inclusiv ca 
procent din valoarea contractului). În cazul în care acordurile de 
subcontractare sunt încheiate în altă limbă decât limba română, se va 
prezenta copie după acorduri şi traducere legalizată în limba română 
după acestea. 
iii) Se vor ataşa toate documentele solicitate la Situaţia personală a 
ofertantului, Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
(înregistrare pentru fiecare subcontractant. 
  

Informaţii privind asociaţii 
 
Solicitat   x                 Nesolicitat  □ 
 

Cerinţe obligatorii 
a) În cazul în care oferta este depusă de o asociaţie (consorţiu), fiecare 
asociat va trebui să îndeplinească condiţiile privind Situaţia personală a 
ofertantului şi Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
(înregistrare), în conformitate cu Contractul de asociere, din care trebuie 
să reiasă clar partea din contract pe care o vor îndeplini asociaţii  şi toate 
amănuntele necesare pentru evaluarea ofertelor. 
b) Situaţia  economico-financiară şi Capacitatea tehnică şi 
profesională vor fi evaluate pentru ofertanţii asociaţi în funcţie de modul 
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în care vor fi folosite resursele tehnice şi umane de care dispun împreună, 
raportat la procentul care le revine din valoarea contractului, conform 
Contractului de asociere şi Documentaţiei de atribuire. 
 
Mod de dovedire: 
În cazul asociaţiilor (consorţiilor) se va prezenta: 
Acordul de asociere – Anexa nr. 44 
Contractul de asociere, în original sau copie legalizată, din care să 
rezulte cine este liderul asociaţiei (consorţiului) şi partea din contract pe 
care o va îndeplini fiecare asociat (valoric şi procent din valoarea 
contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice şi umane, 
precum şi împuternicirea liderului asociaţiei de a semna oferta în numele 
asociaţiei. În cazul în care acordurile de asociere sunt încheiate în altă 
limbă decât limba română, se va prezenta copie după acorduri şi 
traducere legalizată în limba română după acestea. 
Se va ataşa împuternicirea liderului asociaţiei de a reprezenta  asociaţia la 
procedura de atribuire. 
Se vor ataşa toate documentele solicitate la Situaţia personală a 
ofertantului, Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
(înregistrare), Informa ţii privind capacitatea tehnică şi Informa ţii 
privind capacitatea profesională pentru fiecare asociat. 

 
Menţiune: 
Dacă ofertantul câştigător va fi o asociaţie/consorţiu, autoritatea 
contractantă solicită legalizarea asocierii conform prevederilor legale, 
până la data încheierii contractului de achiziţie publică. 
 

V.5. Standarde de protectia 
mediului  
 

Solicitat  x         Nesolicitat □          

Cerinta obligatorie:  
Ofertantul trebuie să respecte un standard de management de mediu 
Mod de dovedire: 
Ofertantul trebuie sa prezinte documente emise de organisme naţionale 
sau internaţionale acreditate care confirma certificarea sistemului de 
management de mediu al firmelor ofertante, respectiv ISO 14001 sau un 
standard similar. 
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VI. CRITERII DE ATRIBUIRE VI. CRITERII DE ATRIBUIRE   
VI.1) Preţul cel mai scăzut                                   □    
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică       x 
Factor de evaluare Pondere 
- Preţul ofertei 40.00% 
- Durata efectiva de execuţie a proiectului  10.00% 
- Caracteristici tehnice şi funcţionale ale proiectului 30.00% 
- Programul si managementul asistentei tehnice 20.00% 
 

    Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 
Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile ofertate pentru prestarea integrala a 
serviciilor exclusiv T.V.A. 
Formula de calcul a punctajului final este: 
P final = Pvo x 40% + PDE x 10 % +  PCTFP x 30% + PMAT x 20.00% 
 
1. Punctajul financiar pentru factorul de evaluare „valoarea ofertei” se acorda astfel: 

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

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

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “durata de prestare a serviciilor de proiectare” este de maxim 100 
puncte si se acorda astfel: 

a. pentru oferta cu durata de executie cea mai mica se acorda punctajul maxim alocat factorului de 
evaluare, respectiv 100 puncte; 

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

- Solutia tehnica                                                                               50 puncte 
- Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice  20 puncte 
- Siguranta in exploatare                                                                  20 puncte 
- Asigurarea utilităţilor      10 puncte 

4. Punctajul pentru factorul de evaluare,, programul si managementul asistentei tehnice” este de maxim 100 
puncte si se acorda astfel: 
 - Perioada de mobilizare      20 puncte 
 - Managementul investitiei      20 puncte 
 - Programul asistentei tehnice      40 puncte 
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 - Managementul riscurilor      20 puncte 
    

Observatie 
 Documentele ce stau la baza calcularii punctajelor se prezinta in faza initiala, completarea ulterioara 
nefiind permisa. 
 
 

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 

VII.1 Ajustarea  preţului contractului  
                
          DA    □           NU      x 

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

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

a) Se va constitui garanţia de bună execuţie, în procent de 5 % din 
valoarea contractului, exclusiv TVA, înainte de semnarea contractului . 
b) Modul de constituire: (conform legislatiei in vigoare) 
- Garanţia de bună execuţie se va constitui printr-un instrument de 
garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate 
de asigurari,  care devine anexă la contract şi care va fi valabilă pe o 
durată cu cel putin 24 luni calendaristice mai mare decât durata de 
execuţie a contractului. Garanţia de bună execuţie se va constitui şi se va 
depune (în original) de prestator la sediul achizitorului, în perioada de 
valabilitate a ofertei sau prin retineri succesive din facturi, conform 
legislatiei in vigoare. 

În cazul în care ofertantul se încadrează în categoria întreprinderilor mici 
şi mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr.681/29 iulie 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, acesta beneficiază de reducerea cu 
50% a cerinţei privind cuantumul garanţiei de buna executie. În aceste 
situaţii, ofertantul trebuie să completeze şi să ataşeze la ofertă Declaraţia 
pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM  

Autoritatea contractantă va elibera/restitui garanţia de bună execuţie 
conform prevederilor art. 92 alin. (4) din H.G. 925/2006, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

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

Limba română.  

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

VIII.3) Garanţie de participare 
Solicitată   x                 Nesolicitată  □ 

2.000 lei  
Modul de constituire a garantiei de participare: 
- Modul de constituire a garanţiei de participare: 

i) Instrument de garantare emis de o societate bancară în 
favoarea autorităţii contractante. 
În cazul în care Instrumentul de garantare este emis de o societate 
bancară străină, acesta va fi ataşat la ofertă, în original si va fi însoţit 
de traducerea autorizată şi legalizată în limba română. 

ii)  ordin de plată în contul autorităţii contractante, 
Consiliul Local Godeni, CF: 4122523, 

Cont: RO79TREZ0472145020401XXX, deschis  la 
TREZORERIA Campulung; 

iii)  instrument de garantare emis de o societate de asigurări – . 
În cazul în care Instrumentul de garantare este emis de o societate de 
asigurări străină, acesta va fi ataşat la ofertă, în original si va fi însoţit 
de traducerea autorizată şi legalizată în limba română. 
În cazul în care ofertantul se încadrează în categoria întreprinderilor 
mici şi mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea 
nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial 
nr.681/29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, acesta 
beneficiază de reducerea cu 50% a cerinţei privind garantia de 
participare. În aceste situaţii, ofertantul trebuie să completeze şi să 
ataşeze la ofertă Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea 
în categoria IMM 

VIII.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Propunerea tehnică va conţine: 
 

a) Descrierea serviciilor care vor fi efectuate. 
b) Graficul de prestare  (se va completa GRAFICUL DE 

ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI). 
c) Caracteristici tehnice si functionale ale proiectului 
d) Propunerea de contract insusita de catre ofertant.  

VIII.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Propunerea financiară va conţine: 
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a) Formularul nr. 24 (FORMULAR DE OFERTĂ), completat. 
 
Modalităţi de plată: prin virament, în contul din Trezorerie al 
ofertantului, care va fi indicat în propunerea de contract. 
 
Termene de plată: în cel termen de 15 zile de la semnarea procesului 
verbal de recepţie de către ambele părţi şi în condiţiile existenţei 
resurselor bugetare (avans FEADR). 
 
Alte precizari: 
Nu este cazul 
 

VIII.6) Modul de prezentare a ofertei  
 

a) Dacă este cazul, la documentele de calificare se va ataşa  
împuternicirea semnată de reprezentantul legal al operatorului 
economic privind nominalizarea persoanei împuternicite  să angajeze 
ofertantul în contract, respectiv: ÎMPUTERNICIRE PENTRU 
SEMNATARUL OFERTEI şi, dacă  există, copie după 
hotărârea/decizia consiliului de administraţie sau a organismului 
corespunzător al operatorului economic privind nominalizarea 
persoanei desemnată ca reprezentant legal al societăţii. Acestea 
trebuie ataşate şi de către asociaţi şi subcontractanţi. 
 
b) Adresa la care se depune oferta: 
Primaria Comunei Godeni, sat Godeni, comuna Godeni, judetul 
Arges 
c) Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către 
ofertant la adresa indicată mai sus, până la data de 12.07.2010, ora 
16.00, însoţite de o scrisoare de înaintare  conform Formularului nr. 
45 (SCRISOARE DE ÎNAINTARE).  
e) Se vor depune 5 exemplare ale ofertei: 1 original şi 4 copii. 
 
f) Documentaţia trebuie să fie în totalitate tipărită cu cerneală 
neradiabilă.  
 
g) În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficial 
abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi 
parafate conform prevederilor legale. 
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h) Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea 
financiară se vor îndosaria separat, vor avea fiecare câte un opis (în 
care vor fi cuprinse toate documentele solicitate în documentaţia de 
atribuire, cu indicarea paginii la care se află documentul din opis), iar 
fiecare pagină va fi numerotată şi semnată de către reprezentantul 
autorizat al ofertantului împuternicit  să angajeze ofertantul în 
contract.  
 
i) Toate documentele prezentate trebuie să fie valabile la data 
deschiderii ofertei. 
 
j) Documentele de calificare se vor îndosaria în ordinea în care au 
fost solicitate în Fişa de date a achiziţiei. În cazul în care există 
subcontractanţi sau asociaţi, documentele de acelaşi tip se vor aşeza 
unul după altul (mai întâi pentru ofertant sau liderul de asociaţie, apoi 
asociaţii, după care subcontractanţii). 
 
 
k) Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea 
financiară se vor introduce în plicuri distincte, sigilate şi marcate 
corespunzător, astfel: 
Plicul 1: 1 - DOCUMENTE DE CALIFICARE - ORIGINAL 
Plicul 2: 2 - PROPUNERE TEHNICĂ -ORIGINAL 
Plicul 3: 3 - PROPUNERE FINANCIARĂ - ORIGINAL 
Plicurile 1,2,3 se vor introduce într-un plic A, marcat cu inscripţia: 
A - ORIGINAL . 
Plicul 4: 4 - DOCUMENTE DE CALIFICARE - COPIE 
Plicul 5: 5 - PROPUNERE TEHNICĂ - COPIE 
Plicul 6: 6 - PROPUNERE FINANCIARĂ - COPIE 
Plicurile 4,5,6 se vor introduce într-un plic B marcat cu inscripţia: B 
- COPIE(4) 
 
Plicurile A şi B se vor introduce într-un pachet pe care se va scrie: 
- numele şi adresa autorităţii contractante 
- numele şi adresa ofertantului; telefon şi fax  

  - Ofertă servicii: Servicii de proiectare Sistem centralizat de 
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canalizare satele Godeni, Cotesti si Capu Piscului comuna 
Godeni, Extindere retea alimentare cu apa sat Capu Piscului 
comuna Godeni, Reabilitare drumuri comunale in comuna 
Godeni, Teren de sport sat Godeni comuna Godeni, Centru 
ingrijire copii in satul Godeni comuna Godeni, Dotare camin 
cultural sat Godeni in comuna Godeni  (faza  PT, DE, AT) “A nu 
se deschide înainte de 13.07.2010, ora 12.00”.  
 
Documentele solicitate în plic separat pentru şedinţa de deschidere a 
ofertelor NU SE VOR INTRODUCE în acest pachet. 
 
l) Coletele care vor fi transmise prin poştă vor conţine:   
- pachetul cu plicurile A şi B 
- plicul separat  pentru şedinţa de deschidere a ofertelor, conform pct. 
VIII.9.c), dacă se optează pentru transmiterea lui prin poştă.  
 
m) În cazul în care plicul separat nu este introdus în coletul poştal, el 
poate fi transmis comisiei de evaluare până la ora deschiderii 
ofertelor, prin orice mijloc. 
 
n) Toate plicurile, pachetele, coletele etc., vor fi sigilate. 
 

VIII.7) Data limită de depunere a 
ofertelor 

12.07.2010, ora 16.00  
 

VIII.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării documentelor 

a) Orice ofertant are dreptul de  a-şi retrage oferta numai înainte de 
data limită stabilită pentru depunerea ofertei, respectiv 12.07.2010, 
ora 16.00 şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. 

b) Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea 
stabilită în anunţul de participare ori care este primită de către 
autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere 
12.07.2010, ora16.00 - se returnează nedeschisă. 

VIII.9) Deschiderea documentelor pentru 
selectarea ofertelor  

a) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 13.07.2010 ora 12.00, 
Primaria Comunei Godeni, cu sediul in satul Godeni, judetul Arges.  
b) Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor:  

1)  membrii comisiei de evaluare; 
2) reprezentanţii autorizaţi ai ofertanţilor; 
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3) observatori din partea CRPDRP; 
4) alte persoane autorizate de Autoritatea contractantă.  

c) La deschidere, Autoritatea contractantă solicită să se prezinte în 
plic separat, marcat cu: numele şi adresa autorităţii contractante, 
numele şi adresa ofertantului, şi: Ofertă servicii: Servicii de 
proiectare Sistem centralizat de canalizare satele Godeni, Cotesti 
si Capu Piscului comuna Godeni, Extindere retea alimentare cu 
apa sat Capu Piscului comuna Godeni, Reabilitare drumuri 
comunale in comuna Godeni, Teren de sport sat Godeni comuna 
Godeni, Centru ingrijire copii in satul Godeni comuna Godeni, 
Dotare camin cultural sat Godeni in comuna Godeni  (faza AT, 
PT, DE) 

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

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

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

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

 
IX. ALTE PRECIZ ĂRI 
Modalităţile de comunicare utilizate pe parcursul procedurii: direct sau prin poştă (la adresa autorităţii 
contractante indicată în Fişa de date a achiziţiei), sau prin fax la nr. 0248544901 -  Responsabil  Achiziţii 
Publice). 

 Responsabil Achiziţii Publice 
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SECTIUNEA a II a 
 

OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII: 
• Sistem centralizat de canalizare satele Godeni, Cotesti si Capu Piscului comuna Godeni 
• Extindere retea alimentare cu apa sat Capu Piscului comuna Godeni 
• Reabilitare drumuri comunale in comuna Godeni 
• Teren de sport sat Godeni comuna Godeni 
• Centru ingrijire copii in satul Godeni comuna Godeni 

 
A.1 Sistem centralizat de canalizare 

 Sistemul centralizat de canalizare proiectat cuprinde urmatoarele elemente: o statie de epurare, reteaua de 
canalizare, camine de inspectie si schimbare directie, statii de pompare. 

 Statia  de  epurare  ape  uzate  menajere  s-a    dimensionat  pentru  Q = 500 mc/zi.  
 Reteaua de canalizare proiectata are lungimea L = 9,184 km si are urmatoarele diametre: Dn 250x6,2 mm, Dn 

315x7,7 mm si Dn 400x9,8 mm. 
 Exista 5 statii de pompare din beton armat executate in cheson deschis cu Dn 3m. Statiile vor fi echipate cu 
cate doua electropompe submersibile pentru ape uzate avand Q=40mc/h H=20mCA N=5KW. Conductele de refulare 
vor fi din PEHD Pn6 Dn 160 cu lungimi intre 45,54 m si 279,34 m. Lungimea totala a conductelor de refulare pentru 
toate cele 5 statii este de 557,02 m. 
 
A.2.Extindere retea alimentare cu apa sat Capu Piscului comuna Godeni 

Pentru extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Godeni se vor executa urmatoarele lucrari : 
► Extindere retea de distributie; 
► Camine de vane; 
► Subtraversare foraj orizontal 
►  Extindere retea de distributie 

 Lungimea totala a retelei de distributie este de 200 m.  
Se va extinde reteaua de distributie PEHD PE 80 Pn 6 Dn 63 x 2,5 mm pe  ulita Negoiesti L = 200m. 
Conductele de distributie a apei se vor monta intre lmita de proprietate si acostamentul drumului. 
Conductele din polietilena de inalta densitate se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime si se vor 

acoperi cu un strat de nisip de 15 cm grosime peste generatoarea superioara a conductei. 
 

► Camin de vane 
 Se va construi camin de vane amplasate pe fiecare dintre strazi. Caminele de vane sunt din beton armat monolit 
cu dimensiunile interioare 1,50 x 1,50 x 2,00 m. 
       In interiorul caminului se va monta robinetul si reductiile necesare pentru realizarea extinderii 
 

► Subtraversare foraj orizontal   
Subtraversarea prin foraj orizontal va avea diametrul Dn 90 mm si lungimea L = 6,00 m. 

A.3. Reabilitare drumuri comunale in comuna Godeni 
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Drumurile propuse pentru reabilitare sunt: DC Tutulesti km 0+000 – km 0+656 in lungime de 656,00 m, DC Costis km 
0+000 – km 0+179.50 in lungime de 179,50 m, DC Narghitoi km 0+000 – km 0+763 in lungime de 763,00 m, DC 
Proculesti km 0+000 – km 0+570 in lungime de 570,00 m, DC Aliniere km 0+000 – km 0+360 in lungime de 360,00 
m, DC Mitritesti km 0+000 – km 0+730 in lungime de 730,00 m, DC Bisericii km 0+000 – km 0+250.50 in lungime de 
250,50 m si DC 10 km 0+350 – km 2+036,5 si km 2+096 – km 3+030,96. 
 Lungimea totala a drumurilor este de 6130,46 m. 
 Sistemul rutier proiectat este alcatuit astfel : 
  
 Sistem rutier I : 
• imbracaminte din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC16 (4cm); 
• beton asfaltic deschis cu pietris concasat  BADPC25 (5 cm); 
1. fundatie din macadam  (10 cm); 
2. reprofilare sistem rutier existent si completare cu balast - minim 15cm; 
3. panta transversala unica de 2,5%, respectiv de 4%, pe acostamentul din interiorul curbei; 
4. santuri pereate pe ambele parti; 
5. incadrarea se va face cu pene ranfort din BAPC16; 
 
 Sistem rutier II: 
6. imbracaminte din beton asfaltic rugos BAR 6 (4cm); 
7. beton asfaltic deschis cu pietris concasat  BADPC25 (5 cm); 
8. fundatie din macadam  (10 cm); 
9. reprofilare sistem rutier existent si completare cu balast - minim 15cm; 
10. panta transversala sub forma de acoperis de 2.50 %; 
11. rigole carosabile pe ambele parti;  
  
 Drumurile laterale 
 Pentru intersectiile cu drumurile laterale s-a prevazut amenajarea acestora pe 25 m lungime, cu acelasi sistem 
rutier ca si drumrile comunale cu care se intersecteaza. 
 
 Scurgerea apelor 
 Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditii optime se vor realiza santuri de pamant pe ambele parti 
ale drumului. Pe drumul  DC Bisericii, datorita distantei mici dintre proprietati, scurgerea apelor se va realiza cu rigole 
carosabile. 
 Pentru asigurarea scurgerii apelor in sens longitudinal vor fi prevazute a se executa 9 podete tubulare Ø 600 
mm avind lungimea de 5.00 m (3 buc), 6.00 m (2 buc.),  7.00 m ( 1 buc.), 7.50m (1 buc.) respectiv 10.00m (2 buc).  
 Pentru asigurarea scurgerii in sens transversal se vor executa 18 podete tubulare Ø 1000 mm, prevazute cu 
camera de cadere in amonte cu descarcare in vaile existente. Acestea au dimensiunile de 6.00 m, 14 buc,  lungimea de 
8.00 m, 3 buc si lungimea de 6,50 m – 1 buc. 
 
A.4. Teren de sport sat Godeni comuna Godeni 
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Lucrarile de amenajare a terenurilor de sport presupun: 
- Amenajarea unui teren de fotbal cu gazon natural cu dimensiunie de 90 m lungime si 40 m latime. 
- Constructia a doua porti de fotbal cu dimensiunile de 7,32 m latime, inaltime 2,44 m si adancime 2,00 m. 
- Constructia unei tribune descoperite cu capacitatea de 530 locuri. 
- Constructia unui grup sanitar cu 6 cabine. 
- Realizarea imprejmuirii pentru terenul de sport. 
- Constructia unei aparari de maluri din gabioane. 
 

A.5. Centru ingrijire copii in satul Godeni comuna Godeni 
 Centrul ingrijire copii are urmatoarele caracteristici tehnice: 
 S construit = 179.40 mp; 
 S desf = 179.40 mp; 
 S utila = 152,35 mp; 
 Regim inaltime – P. 
 Cladirea pentru centrala termica are urmatoarele caracteristici tehnice: 
 S construit = 13,12 mp; 
 S desf = 13.12 mp; 
 S utila = 9,72 mp; 
 Regim inaltime – P. 

 centru ingrijire copii din satul Godeni comunaGodeni va avea urmatoarele spatii functionale: 
 Denumire spatiu      S [mp] 
 Parter 

Cancelarie        11,55 
 Depozit material didactic si jucarii     9,98 
 Sala mese       19,16 

 Sala preparare mancare       6,70 
 Spalatorie vesela        3,70 
 Hol acces         2,28 
 Depozit alimente        6,63 
 Vestiar personal        6,50 
 Sala clasa grupa mica     22,05 
 Dormitor       23,62 
 Hol grup sanitar        7,87 
 Grup sanitar fete        4,12 
 Grup sanitar baieti        4,12 
 Grup sanitar profesori        4,12 
 Hol        19,95 
 Suprafata utila      152,35 
 Suprafata construita     179,40 
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 Cladirea pentru centrala termica va avea urmatoarele spatii functionale: 
 Denumire spatiu      S [mp] 
 Parter 

Cladire centrala termica      9,72 
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SECTIUNEA a III a 

 
 

Contract  de servicii 
nr.______________data_______________ 

 
 
Preambul 
 

In 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, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre 
 

Comuna Godeni cu sediul in comuna Godeni, judetul Arges telefon/fax 0248270525 numar de 
inmatriculare - cod fiscal 4122523 reprezentata prin Padureanu Ion, functia primar comuna Godeni 
in calitate de achizitor, pe de o parte 
si  
……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  
...............................................  adresa sediu ………………… ........................................................................ 
telefon/fax .......................................... numar de inmatriculare  .....................................  cod fiscal  
...................................  cont (trezorerie, banca) 
.............................................................................................................. reprezentat prin 
................................................................................................   (denumirea conducatorului) 
functia............................................... 
in calitate de prestator, pe de alta parte. 
 
2. Definitii  
 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  
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e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
f. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, 
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, 
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 
uneia din parti; 
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract) 
 
3. Interpretare 
 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod 
diferit. 
 

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

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

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

 
10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de 
catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
(se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata) 
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute 
convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de 
plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va 
relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil. 
 
11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, 0,1% din pretul 
contractului. 



 

  
         ROMÂNIA 

 
Comuna Godeni,  judetul Arges  UNIUNEA 

EUROPE
ANA 

           APDRP  
Titlul proiectului: Servicii de proiectare  

“Sistem centralizat de canalizare satele Godeni, Cotesti si 
Capu Piscului comuna Godeni, Extindere retea alimentare 

cu apa sat Capu Piscului comuna Godeni, Reabilitare 
drumuri comunale in comuna Godeni, Teren de sport sat 

Godeni comuna Godeni, Centru ingrijire copii in satul 
Godeni comuna Godeni, Dotare camin cultural sat Godeni 

in comuna Godeni (faza  PT, DE, AT)” 
 

Proiect finantat prin PNDR 
 

 

 

 

 

32 

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, 0,1% din plata neefectuata. 
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si 
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-
interese. 
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu 
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor.  In acest caz, furnizorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data 
denuntarii unilaterale a contractului. 

 
Clauze specifice 

 
12. Garantia de buna executie a contractului 
12.1 - (1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din 
valoarea contractului , exclusiv TVA, prin scrisoare de garantie bancara de buna executie in favoarea 
Autoritatii contractante,sau retineri succesive din facturi, conform legislatiei in vigoare. 
12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a 
contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. 
12.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului 
creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate 
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are 
obligatia de a notifica acest lucru prestatorul, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.    
12.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 5 zile de la indeplinirea 
obligatiilor asumate. 
 
13. Alte resposabilitati ale prestatorului 
13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, 
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru 
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in 
mod rezonabil din contract.   
13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare 
convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, 
cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  
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14. Alte responsabilitati ale achizitorului 
14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta 
le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 
 
15. Receptie si verificari  
 
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.  
15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligatia de a notifica, in scris,  prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 
 
16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
 
16.1 - (1)  Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului de incepere a contractului. Ordinul de incepere a contractului se emite in termen de maxim 
5 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.   
(2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate 
achizitorului partile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
      b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi 
terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, 
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
(2) In cazul in care:  

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

contractului de catre prestator, 
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a 
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.  
16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are 
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act  aditional. 
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.  
 
17. Ajustarea pretului contractului 
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17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea 
financiara, anexa la contract. 
17.2 - Pretul contractului nu se actualizeaza .  
 
18. Amendamente  
 
18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale 
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
 
19. Subcontractanti 
19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
19.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu 
subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se 
constituie in anexe la contract. 
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa 
din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc 
partea lor din contract. 
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului. 
19.5. Prestatorul nu va subcontracta serviciile in proportie mai mare de 40% . 
 
20. Cesiunea  
20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa 
obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii 
asumate prin contract.  
 
21. Forta majora 
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
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21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna 
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
22. Solutionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului. 
22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc 
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie 
prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.  
 
23. Limba care guverneaza contractul 
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
  
24. Comunicari 
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa 
in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
 
25. Legea aplicabila contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 

Partile au inteles sa incheie azi ..............  prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte.     
  ( se precizeaza data semnarii de catre parti) 
 
 
          Achizitor        Prestator 
    Comuna Godeni 
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Responsabil legal 
Padureanu Ion 
Functia: primar               (semnatura autorizata)  
  (semnatura autorizata) 
              LS                        LS 

 
 
 
 
 

 

Programul de achizitii pentru proiect* 

 

 

Nr.crt Obiectul 
Achizitiei 

Cod CPV Valoare 
estimata 

fara TVA (lei 
si euro) 

Procedura 
aplicata 

Data 
estimata 
pentru 

inceperea 
procedurii 

Data 
estimata 
pentru 

finalizarea 
procedurii 

1 Achizitie 
servicii de 
proiectare  

71322000-1 
SERVICII DE 
PROIECTARE 

TEHNICA 
PENTRU 

CONSTRUCTI
A DE LUCRARI 

PUBLICE 
(REV.2) 

285900 lei 

/ 

65769,49 
Euro 

Cerere de 
oferta 

15.06.2010 15.07.2010 

 

Reprezentant legal de proiect 

 

Semnatura 
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         Aprobat 
         Responsabil legal, 

                                  Padureanu Ion 
  
  

 NOTA JUSTIFICATIVA  
 

Aprobarea documentului 
 
 
1. Scop 
Procedura pentru Cerere de oferte a rezultat ca necesitate a armonizarii procedurilor APDRP cu legislatia 
referitoare la achizitiile publice, OUG 34/2006 si HG 1660/2006 – norme de aplicare,  
 
Prezenta procedură reprezintă descrierea procesului de evaluare obligatoriu în cadrul Autoritatii Contractante 
la fiecare licitaţie pentru contracte de achiziţie publica a căror valoarea estimată, fără TVA, este mai mică 
decât echivalentul în lei al următoarelor praguri: 
    
. 
Art. 124 - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în 
care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât 
echivalentul în lei al următoarelor praguri: 
a) pentru contractul de furnizare: 100.000 euro; 
b) pentru contractul de servicii: 100.000 euro; 
c) pentru contractul de lucrări: 750.000 euro. 
 
 
 

Intocmit,       Vizat, 
       Responsabil achizitii publice              Secretar 
                    


