
 1 
 

 
SECTORUL 2 al MUNCIPIULUI BUCURESTI 
DIRECŢIA ECONOMICĂ       
SERVICIUL LICITAŢII, CONTRACTE    APROBAT 
AUTORIZARE AGENTI ECONOMICI     PRIMAR, 
NR.          /                                  NECULAI ON ŢANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTA ŢIA  
DE ATRIBUIRE PENTRU  

ACHIZITIA PUBLIC Ă DE SERVICII  
DE PROIECTARE: 

ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE si STUDIU DE 
FEZABILITATE  

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: 
„CONSTRUCTII DE LOCUIN ŢE PENTRU TINERI PRIN ANL PE TERENUL 

DIN STR. AURULUI NR. 10„ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

ION MARIN  
 
 
  

                                                ŞEF SERVICIU, 
                                                                                     VICTORIŢA BOCEA 

 
 

                                       
            ÎNTOCMIT, 
            RADU NEG 

 



 2 
 

 
 
 
 
 
 

SECŢIUNEA I 
FISA DE DATE A ACHIZITIEI  

 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
 
Denumire: Sectorul 2 al Muncipiului Bucuresti 
Adresa:str. Chiristigiilor 11-13, Sectorul 2 . 
Localitate: Bucureşti Cod poştal:  Tara:România 
Persoana de contact: 
În atenţia Dnei Victoriţa Bocea 

Telefon: 004021 252 44 46 

E-mail: bocea_victorita@ps2.ro  Fax: 004021 252 44 46 
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.ps2.ro  
Adresa Autorităţii : Str. Chiristigiilor, nr. 11-13 , Sector 2 , Bucureşti. 

 
I. b  Principala activitate sau activităţi ale Autorit ăţii contractante 
 
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 
□ 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 
□ cultura, religie si activ. recreative 
□ educaţie 
□ altele (specificaţi) 
□ servicii generale ale administraţiei publice 

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

  - e-mail: bocea_victorita@ps2.ro 
  - tel/fax: 021.252.44.46 
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 

Date limita de primire a solicitărilor de clarificări :  
Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări :    
Data limita de primire a solicitărilor de clarific ări :  În conformitate cu prevederile  ART. 79(1) 
din O.U.G. nr. 34/ 2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii autoritatea contractantă 
are obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru 
elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici 
înainte de data limită de depunere a ofertelor. 
 
 Adresa: bocea_victorita@ps2.ro  
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Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări :   
 În conformitate cu prevederile  ART. 79 alin (2) din O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la solicitarea de 
clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face 
posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a 
ofertelor. 
Numărul de fax la care posibilii ofertanţi  vor transmite aceste clarificări este  021.252.44.46 
Răspunsurile la clarificări vor fi postate pe site-ul : www.e-licitatie.ro  la secţiunea ,,Documentaţie 
şi clarificări” aferentă prezentei invitaţii de participare 

 
I. c. Căi de atac  
 

Instituţia responsabilă  pentru soluţionarea contestaţiilor 
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  
Adresa:str. Stavropoleus nr.6 , Sector 3. 
Localitatea: Bucureşti, Sector 3        Cod poştal: 030084     Tara: România 
E-mail: office@cnsc.ro                                                          Telefon:021-3104641 
Adresa internet: www.cnsc.ro                                               Fax:021-3104642 

 
 
I. d . Sursa de finanţare : 
 
Se specifica sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit : 
bugetul local 

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

 
II :  OBIECTUL CONTRACTULUI :  PRESTĂRI SERVICII DE PROIECTARE: 
 
ETAPA I : ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE PENTRU 
OBIECTIVUL DE INVESTITII: 
„CONSTRUCTII DE LOCUIN ŢE PENTRU TINERI PRIN ANL PE TERENUL 
DIN STR. AURULUI NR. 10„ . 
 
ŞI 
 
ETAPA II : ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU 
OBIECTIVUL DE INVESTITII „CONSTRUCTII DE LOCUIN ŢE PENTRU 
TINERI PRIN ANL PE TERENUL DIN STR. AURULUI NR. 10„  . 
 
 
 
II.1) Descriere  
II.1.1) Denumire contract:. 
II. 1.2)Locul de prestare : locaţia prezentată în caietul de sarcini. 
 
(a) Lucrări                              □     (b) Produse               □     (c) Servicii                          □ 

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

Cumpărare                □             
Leasing                      □        
Închiriere                    □  
Cumpărare in rate      □ 
 

Categoria serviciului    2A □ 
                                      2B □ 
Se specifica din care categorie  de 
servicii aparţine obiectul 
contractului fie din Anexa 2A , fie 
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contractantă                            □ din Anexa 2B  
Principala locaţie a lucrării    
 ________________________                         
 
 
Cod  CPV         □□□□□□□□□□ 

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

  
  

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică: □                        
Încheierea unui acord cadru   □ 
 
II. 1.4. Prestarea serviciilor care fac obiectul contractul de proiectare se va realiza numai in baza 
unui ordin de începere transmis de către achizitor. 
Fără un ordin de începere transmis de către achizitor prestatorul nu va începe prestarea serviciilor . 
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)-  nu este cazul 
Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □ 
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ 
maxim al participanţilor al acordului 
cadru vizat 

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.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeţi .anexa /caietul de sarcini)   
  da    □    nu  █ 
Daca da: 
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe □                         Toate loturile   

 
   II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU □ 
 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
 
II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentări si opţiunile, 
daca exista) conform caietului de sarcini : Cod CPV  71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii 
de consultanţă, analize. 
 
Termen de prestare : în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini. 
 
Cantitatea serviciilor solicitate pot fi suplimentate numai în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 
34/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi existenţa fondurilor ce urmează a fi 
disponibilizate în acest sens. 
 (se specifica anexa care cuprinde informaţiile privind cantităţile min. – max. /scopul contractului ) 
 
II.2.2) Opţiuni (daca exista)                                                                     da □       nu □ 
Daca exista, descrierea acestor opţiuni:  
 
III. Condi ţii specifice contractului  
 
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la 
contract (după caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
(daca DA scurta descriere ) 
III.1.2. Altele  
(daca DA, descrieţi) 

 
 
       DA   □                                   NU □ 
 
        DA  □                                   NU □ 
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IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Procedura selectata 
Licitaţie deschisă                                       □ 
Licitaţie restrânsă                                      □ 
Licitaţie restrânsă accelerată                     □ 
Dialog competitiv                                      □ 

Negociere cu anunţ de participare           □   
Negociere fără anunţ de participare         □                                                 
Cerere de oferta                                     █ 

 
IV.2)  Etapa finala de licitaţie electronică       DA  □        NU  □   

 
IV.3 Legislaţia aplicată 
 
 
IV.3.1.O.U.G. NR. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare . 
 
IV.3.2. H.G.R NR. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
IV.3.3. H.G.R. NR. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice , precum şi a structurii si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
IV.3.4. ORDINUL 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi 
Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
investiţii, cu modificările şi completările ulterioare”. 
 
IV.3.5. LEGEA  Nr. 152/1998 republicată privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 
 
IV.3.6 HOTĂRÂREA   Nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 
 
IV.3.7. ORDINUL MINISTERULUI FINAN ŢELOR PUBLICE NR. 1792/2002 pentru 
aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale. 
 
IV.3.8.LEGEA NR. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
IV.3.9. LEGEA NR. 10/1995 – privind calitatea în construcţii. 

 

 
V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE  
 
V.1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului 

Daca DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronica 
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Declaraţii privind 
eligibilitatea  
 
 
 
 
 
 

Cerinţa minimă obligatorie de calificare constă în: 
- prezentarea documentelor menţionate mai jos, care să dovedească că 
ofertantul nu se încadrează în nici una din situaţiile prevăzute la art. 
180 şi 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prezentarea documentelor solicitate la punctul 3 care să dovedească 
îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către 
stat , inclusiv cele locale la data de deschiderii ofertelor. 

Declaraţie privind 
neîncadrarea în 
prevederile art. 180 din 
ordonanţă 

1. Declaraţie de eligibilitate pe propria răspundere , completată în 
conformitate cu Formularul nr. 2 din  Secţiunea III. 
Solicitat   □          Nesolicitat   

Declaraţie privind 
neîncadrarea în 
prevederile art.181 din 
ordonanţă  

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din 
ordonanţă , pe propria răspundere  completată în conformitate cu 
Formularul nr.  3 din  Secţiunea III. 
Solicitat   □          Nesolicitat  □ 
 

Certificat de participare la 
licitaţie cu ofertă 
independenta. 

2'. Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă  
completat în conformitate cu Formularul nr. 3' din Secţiunea III. 
Solicitat   □          Nesolicitat  □ 
 

Declaraţie pe propria 
răspundere privind 
îndeplinirea obligaţiilor 
exigibile de plată a 
impozitelor şi taxelor către 
stat , inclusiv cele locale la 
data de deschiderii 
ofertelor  

3. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor 
exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele 
locale la data de deschiderii ofertelor.  
Solicitat   □          Nesolicitat  □  
 
 
 
 
NOTĂ: Documentele se vor prezenta în original, semnate şi 
ştampilate de reprezentantul legal al ofertantului. 

 
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţi profesionale (înregistrare) 

Persoane juridice/fizice 
române 

            

Cerinţa minimă de calificare constă în prezentarea documentului 
menţionat :  
1. Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului, 
care conţine codul unic de înregistrare / Documente care dovedesc o 
formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere 
profesional (copie pe care reprezentantul legal al ofertantului să 
certifice că este conform cu originalul, semnat şi parafat) 
 Solicitat   □          Nesolicitat  □ 
 
2. Certificat constatator, privind înmatricularea la Oficiul Registrului 
Comerţului sau alt document echivalent( Certificat constatator eliberat 
de Ministerul Justiţiei, Oficiul Registrului Comerţului. Certificatul 
constatator trebuie să certifice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
26/1990, cu modificările şi completările ulterioare, faptul că societatea 
comercială aparţine categoriei profesionale impuse de îndeplinirea 
contractului, respectiv să aibă înscris în certificat codul CAEN 
corespunzător: 

• Cod CPV 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de 
consultanţă, analize 

corespunzătoare obiectului achiziţiei publice.    
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Certificatul constatator trebuie să fie valabil la data deschiderii 
ofertelor şi trebuie să fie prezentat în original sau copie legalizată sau 
copie pe care reprezentantul legal al ofertantului să certifice că este 
conform cu originalul semnat şi parafat. 
 Solicitat   □          Nesolicitat  □ 
 

 ATENŢIE!!!!  
- Toate documentele care vor fi prezentate de persoane fizice/ 

juridice str ăine vor fi însoţite de traduceri autorizate în 
limba română . 

V. 3.) Situaţia  economico-financiara                                    
Informaţii privind  situaţia 

economico-financiara   
Se solicită prezentarea următoarelor documente: 
Declaraţie – Fişă de informaţii generale, cu cifra medie de afaceri pe 
ultimii 3 ( trei ) ani sau alte documente echivalente înregistrate de 
organele competente din tara in care ofertantul este rezident (traduse 
în limba română de un traducător autorizat) - ( Formularul 4- 
Secţiunea III).  
Solicitat   □          Nesolicitat  □ 
 

V.4.) Capacitatea tehnica şi sau profesională 
Informaţii privind  
capacitatea tehnica   

Cerinţa minimă de calificare constă în dovedirea experienţei în 
prestarea de servicii similare pentru  lucrări de intervenţie asupra 
clădirilor prezentarea documentelor menţionate: 

1. Declaraţie privind lista principalelor proiecte similare 
elaborate în ultimii 3 ani. ( Formularul 5) din care să rezulte 
îndeplinirea cel puţin a unui contract similar de aceeaşi valoare 
cu valoarea estimată a contractului ce face obiectul prezentei 
proceduri.   

      Solicitat   □          Nesolicitat  □ 
 
2. Contractele de prestări servicii solicitate la punctul 1 de la  

punctul V.4.) Capacitatea tehnica şi sau profesională / 
Informaţii privind  capacitatea tehnică  vor fi însoţite de  
recomandări / documente constatatoare favorabile privind 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale din partea altor 
beneficiari/clienţi, susţinute  cu copii după contracte şi Procese 
Verbale de Recepţie  finală pentru proiecte similare prestate în 
ultimii 3 ani. 

          
        Nota :,,Procesele verbale de recepţie finală” ale proiectelor sunt 
documente prin care se certifică îndeplinirea obligaţiilor de către 
prestator din punct de vedere cantitativ si calitativ, în conformitate 
cu prevederile contractuale, ale caietului de sarcini şi cele ale 
normativelor legale în vigoare, şi care vor fi semnate de către 
reprezentantul / reprezentanţii autorităţii contractante / clientului. 
 

       Solicitat   □          Nesolicitat  □ 
 

Informaţii privind 
personalul tehnic şi de 
specialitate angajat 

 

Cerinţa minimă de calificare constă în dovedirea dispunerii de 
personal calificat pentru prestarea serviciilor solicitate prin 
prezentarea documentelor menţionate: 
      1.    Prezentarea unei declaraţii referitoare la efectivul mediu  

anual al personalului angajat în ultimii 3 ani şi al personalului direct 
responsabil de îndeplinirea contractului. Formularul nr. 11 

           Solicitat   □          Nesolicitat  □  
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2. Copie după diplomele universitare şi  CV – uri din care să 

reiasă pregătirea profesionala si atestarea pentru realizarea de 
proiecte similare pentru persoanele ce vor contribui la 
realizarea documentaţiei de proiectare solicitate prin caietul de 
sarcini 

        Solicitat   □          Nesolicitat  □ 
 

Informaţii privind 
subcontractanţii 

Ofertantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere privind 
modul de participare la procedură: 
- în nume propriu 
- asociere 
- cu subcontractanţi 
Pentru participarea în asociere se vor prezenta următoarele: 
- acordul de asociere cu precizarea liderului 
- depunerea documentelor de calificare de către fiecare participant. 
Condiţiile privind experienţa similară şi personalul calificat vor fi 
îndeplinite cumulativ de către membrii asocierii. 
Pentru subcontractanţi se vor prezenta următoarele: 
Lista cuprinzând subcontractanţii, Formularul 6, însoţit de o declaraţie 
scrisă a ofertantului privind partea / părţile din contract care sunt 
îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora;  
 
Situaţia personală a candidatului / ofertantului          
Solicitat   □          Nesolicitat  □  
 
Notă: 
În cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se 
îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi/ asociaţi, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita şi ofertanţii de a 
prezenta, la încheierea contractului de achiziţie publică, prezentarea 
contractelor/ acordul de asociere încheiate/ încheiat între viitorul 
contractant şi subcontractanţii/ asociaţii  nominalizaţi în ofertă.  
Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor 
constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. Pe parcursul 
derulării contractului , contractantul nu are dreptul de a înlocui 
subcontractanţii nominalizaţi în ofertă , fără acceptul autorităţii 
contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă 
la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale . 

 
NOTA nr. 1: Ofertan ţii au obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei, precum 
şi de a anexa un opis al documentelor prezentate. 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
VI.1)  Limba 
de redactare a 
ofertei  

Limba română  

VI.2)  Perioada 
de valabilitate 
a ofertei 

60 zile cu posibilitate de prelungire la 90 zile la solicitarea autorităţii contractante 

VI.3) Garanţie 
de participare 
Solicitat □                          
Nesolicitat □ 

Garanţia de participare este de  1.400  lei. 
 
Perioada de valabilitate a garanţiei este de 60 zile cu posibilitate de prelungire la 
90 zile la solicitarea autorităţii contractante.  
Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o 
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societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada 
prevăzută în documentaţia de atribuire. 
      Modalitatile de constituire a garantiei de participare: 
- Scrisoare de garanţie bancară, forma scrisorii de garanţie bancară este 

Formularul nr. 10 din Secţiunea III ,  
- ordin de plată , acesta se va plăti în contul Primăriei Sectorului 2 deschis la 

Trezoreria Sector 2, nr. RO37TREZ 7025006XXX000197, cu condiţia 
prezentării confirmării de către bancă a plăţii la data deschiderii ofertei. 

Garanţia de participare trebuie să aibă cel puţin aceeaşi perioadă ca şi perioada de 
valabilitate a ofertei: 60zile cu posibilitate de prelungire la 90 zile la solicitarea 
autorităţii contractante. 
 
În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie 
prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. 
 
-  În caz de neprezentare sau de prezentare a unei garanţii de participare valabile 

pentru o perioadă mai scurtă decât cea anterior menţionată, oferta va fi 
respinsă. 

 
Garanţia de participare  va fi prezentata  într-un  plic deschis care însoţeşte 
oferta propriu zisă. 
 
Oferta va fi returnata nedeschisă în cazul în care garanţia de participare nu 
este constituită şi prezentată conform documentaţiei de atribuire. 
 
În condiţiile înregistrării unei contestaţii, în măsura în care Consiliul 
Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, se pronunţă în favoarea 
autorit ăţii contractante, aceasta va aplica prevederile art. 278¹, din OUG 
34/2006 modificată şi completată prin OUG 76/21010, respectiv, va reţine 
contestatorului din garanţia de participare suma de 700 lei, calculata 
conform prevederilor art. 1 alin (b) din articolul sus menţionat. 
 
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, cu 
modificările şi completările ulterioare, acesta beneficiază de reducerea cu 50% a 
cerinţei privind cuantumul garanţiei de participare. În aceste situaţii, ofertantul 
trebuie să completeze şi să ataşeze la ofertă Declaraţia pe propria răspundere 
privind încadrarea în categoria IMM 

VI.4) Modul de 
prezentare a 
propunerii 
tehnice 

• Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face astfel încât să se asigure 
posibilitatea verificării corespondenţei, propunerii tehnice cu specificaţiile 
prevăzute în caietul de sarcini. Ofertele care nu respectă prescripţiile caietului de 
sarcini vor fi respinse ca fiind neconforme. Propunerea tehnică va fi elaborată 
astfel încât să respecte în totalitate cerinţele din Caietul de sarcini – SECŢIUNEA 
II; 
        Oferta tehnică va fi structurată pe sarcinile propuse şi va conţine activităţile 
şi sarcinile concrete care vor fi încredinţate personalului implicat în îndeplinirea 
contractului, precum şi graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activităţilor 
şi sarcinilor respective ; 
 
       În situaţia lipsei propunerii tehnice, oferta va fi declarată neconformă. 

VI.5) Modul de 
prezentare a 
propunerii 
financiare 

Ofertanţii vor completa propunerea financiară conform prevederilor caietului de 
sarcini, formularul de ofert ă (Formularul 7 din Secţiunea III ) precum şi 
centralizatorul de preţuri  (Formularul 8 din Secţiunea III ) care vor cuprinde 
elementele de natura financiară sau comercială, ce sunt necesare pentru evaluarea 
ofertei.  
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Ofertele vor fi exprimate atât în Euro, cât şi în lei. 

Serviciile se achiziţionează cu plata în lei în termen de 60 de zile calendaristice 
de la data semnării procesului verbal de recepţie şi înregistrarea facturii aferente 
prestării serviciilor la Registratura Primăria Sectorului 2.  

Factura se va emite numai după semnarea procesului verbal de recepţie de către 
comisia de recepţie. 

Data pentru care se determină echivalenţa leu - euro este 14.01.2011 

Ofertantul va face în mod obligatoriu ofertă pentru toate activităţile din Caietul de 
sarcini. 

Ofertantul va evidenţia preţul total/tariful ofertat pentru elaborarea 
documentaţiilor, defalcat pe activităţi şi/ sau pe etape de realizare 

Ofertantul va face propria estimare asupra numărului de zile necesare pentru 
realizarea activităţilor, pe baza propriei experienţe şi nu va depăşi termenul 
maxim solicitat de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini. 
       În situaţia lipsei propunerii financiare, oferta va fi declarată neconformă. 

VI.6) Modul de 
prezentare a 
ofertei 
 

Ofertele se vor depune astfel: 1 ORIGINAL + 1 COPIE, in pachete separate. Pe 
fiecare pachet se va scrie : ORIGINAL, respectiv COPIE. 
Plicurile se vor introduce intr-un pachet exterior, închis corespunzător şi 
netransparent. oferta tehnică, original, respectiv copie, se introduc fiecare în câte 
un plic pe care se notează: Oferta tehnică original si respectiv Oferta tehnică 
copie. Plicurile care conţin originalul şi copia Ofertei Tehnice se sigilează şi se 
introduc într-un nou plic ce va purta scris pe el numele şi adresa ofertantului şi 
specificaţia Oferta tehnică, pentru ca oferta să poată fi returnată nedeschisă în 
cazul în care se prezintă după termenul limită specificat în documentele licitaţiei 
sau ofertantul este declarat necalificat. 
Oferta financiară, original, respectiv copie se introduc, de asemenea , fiecare în 
câte un plic pe care se notează Oferta financiară original şi respectiv Oferta 
financiară copie. Plicurile care conţin originalul şi copia Ofertei Financiare se 
sigilează şi se introduc, de asemenea,  într-un nou plic ce va purta scris pe el 
numele şi adresa ofertantului cu specificaţia Oferta financiară, pentru ca oferta să  
poată fi returnată nedeschisă în cazul în care se prezintă după termenul limită 
specificat în documentele licitaţiei sau ofertantul este declarat necalificat. 
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului 
pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta 
respectivă este declarată întârziată. 

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu 
inscripţia : A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 21.01.2011, ORA  
12,00 
Dacă pachetul exterior nu este marcat conform prevederilor, autoritatea 
contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 
Oferta va fi însoţită de Scrisoarea de înaintare (Formularul 1 din Secţiunea III ) 
şi de împuternicirea delegatului ofertantului, redactată potrivit legii. 
Plicurile se vor depune la registratura sediului administrativ al Primăriei 
Sectorului 2 din  Str. Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2, Bucureşti. 
Data limită pentru depunerea ofertelor  este:  21.01.2011,  ora 10,00 . 
 

Model de 
contract de 

prestari servicii 

Modelul de contract din Secţiunea IV a prezentei documentaţii de atribuire va 
trebui sa fie însuşit de ofertant, respectiv semnat şi ştampilat pe fiecare pagină  şi 
se  va introduce în plicul cu documentele de calificare. 

VI.7) 
Posibilitatea 
retragerii sau 
modificării 

Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte 
de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă 
în acest sens. 
În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, 
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ofertei acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective 
de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. 
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în 
conformitate cu cele 2 alineate de mai sus, cu amendamentul că pe plicul exterior 
se va marca, în mod obligatoriu, inscripţia „MODIFICĂRI”. 
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea 
datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii 
acestuia de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică şi a 
pierderii garanţiei pentru participare. 
Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât 
cea stabilită în anunţul de participare ori care este primită de către autoritatea 
contractantă după expirarea datei şi orei limită de depunerea ofertelor, se 
returnează nedeschisă. 

VI.8) 
Deschiderea 
ofertelor  

 
Ora, data si locul deschiderii ofertelor 21.01.2011, ORA 12,00,  la sediul 
administrativ al Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor, Nr. 11-13, sector 
2, tel: 021.209.60.00, int.426, fax: 021.252.44.46. 
 
  

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VII.1) Preţul cel mai scăzut                                      █          
VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica          □  
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI -CADRU 
VIII.1 AJUSTAREA  
PRETULUI 
CONTRACTULUI  
          DA    □     NU      □ 

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

VIII.2. GARANTIA DE 
BUNA EXECUTIE A 
CONTRACTULUI           
 
          DA    □     NU     □ 

 Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea 
contractului de prestări servicii fără TVA. 
Garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare bancară, anexată 
la contract. (Formularul   9) 
Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie a 
contractului este cuprinsă între data semnării contractului şi data 
semnării procesului verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor de 
viabilizare teren.. În acest sens, ofertantul declarat câştigător va 
prezenta la data semnării contractului Scrisoarea de garanţie de 
bună execuţie care va avea o valabilitate cel puţin 12 luni, urmând 
ca în termen de 30 zile înaintea datei de expirare să se 
prelungească cu perioade succesive a câte 12 luni până la 
terminarea lucrărilor.  
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SECŢIUNEA II 
CAIET DE SARCINI 

 
 
       AUTORITATEA CONTRACTANT Ă SOLICIT Ă PRESTAREA UNOR SERVICII DE 

PROIECTARE PENTRU LUCR ĂRI DE VIABILIZARE TEREN SI CONSTRUIREA DE 

LOCUIN ŢE PENTRU TINERI PRIN A.N.L. ÎN STRADA AURULUI  NR. 10: 

 

ETAPA I : ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE PENTRU 

OBIECTIVUL DE INVESTITII: 

„CONSTRUCTII DE LOCUIN ŢE PENTRU TINERI PRIN ANL PE TERENUL 

SITUAT ÎN STR. AURULUI NR. 10”. 

 

ŞI 

 

ETAPA II : ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU 

„CONSTRUCTII DE LOCUIN ŢE PENTRU TINERI PRIN ANL PE TERENUL 

SITUAT ÎN STR. AURULUI NR. 10” 

 

 DATE GENERALE: 

 Terenul pe care urmează să se construiască aceste locuinţe are o suprafaţă de 1320 mp  din 

măsurătorile cadastrale a rezultat o suprafaţă de 1213,44 mp. 

 Terenul se află situat aproape de malul lacului Dobroieşti şi de viitorul parc ecologic 

Dobroieşti – ce va  fi amenajat de Primăria Sectorului 2, delimitat de blocul 4 din str. Aurului 10, str. 

Soldat Lazăr Florea, şi blocurile 8 B şi 8C. 

 Pe terenul respectiv se va construi un bloc cu S+P+11E. 

 Conform planului urbanistic zonal al  Sectorului 2 aprobat prin HCLS2 nr. 99/2003, terenul se 

încadrează în zona L4a - subzona locuinţe colective înalte cu P+5 – P +10 niveluri. 

 Accesul se va face  prin aleea de lângă blocul din Şoseaua Pantelimon nr. 305, cu menţiunea  

că se vor amenaja parcaje şi zonă verde cu posibilitatea accesului şi din str. Soldat  Lazăr Florea. 

 În acest scop este necesară amenajarea terenului adiacent blocului de locuinţe prin 

construirea de alei, platforme, căi de acces auto, spaţii verzi, reţele edilitare, alei, căi de acces 

auto, spaţii verzi, racordarea la reţeaua de telefonie. 

 Pentru construcţia care se va realiza pe acest teren se va analiza necesitatea racordării 

construcţiei la reţeaua de telefonie. 
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 Prestatorul va notifica autoritatea contractantă privind necesitatea şi oportunitatea 

racordării construcţiei la reţeaua de telefonie. 

  

 La elaborarea documentaţiilor de proiectare pentru: 
 

ETAPA I : ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE PENTRU 

OBIECTIVUL DE INVESTITII: 

-„CONSTRUCTII DE LOCUIN ŢE PENTRU TINERI PRIN ANL PE TERENUL 

SITUAT ÎN STR. AURULUI NR. 10” 

ETAPA II : ELABORARE STUDIU DE EFEZABILITATE PENTRU 

OBIECTIVUL DE INVESTITII: 

-„CONSTRUCTII DE LOCUIN ŢE PENTRU TINERI PRIN ANL PE TERENUL 

SITUAT ÎN STR. AURULUI NR. 10”, 

se va ţine cont de: 

• prevederile anexei 14 din HOTĂRÂREA Nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

• prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu 

modificările şi completările ulterioare /  Ordinul  863/2008 pentru aprobarea 

Instruc ţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului României 

nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii si metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucr ări de investiţii, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Durata contractului de prestări servicii de proiectare va fi durata cuprinsa intre  data semnării 

contractului de către ambele părţi şi până la semnarea procesului verbal de recepţie la finalizarea 

documentaţiilor de proiectare care fac obiectul caietului de sarcini. 

NOTA: 

 La elaborarea documentaţiei de proiectare, solicitata prin prezentul caiet de 

sarcini, se vor avea în vedere toate elementele prevăzute prin CERTIFICATUL 

DE URBANISM /  PUD /  STUDIU DE FEZABILITATE VIABIL IZARE TEREN 

care vor putea fi vizualizate pe site-ul www.ps2.ro. 
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CADRU LEGISLATIV: 
 

• Hotărârea   Guvernului României nr. 28 / 2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

• Ordinul  863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din 

Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice , precum şi a structurii 

si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări 

de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare”. 

 

• Legea  nr. 152/1998 republicată privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

 

• Hotărârea   nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe. 

 
 
 Prestatorul se obligă să cedeze dreptul de autor al documentaţiei elaborate în baza 

contractului ce va fi încheiat. 

 În acest sens prestatorul va completa o declaraţie pe propria răspundere care va fi 

semnată şi stampilată de reprezentantul autorizat al prestatorului. 

 Pentru ETAPA II – elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii -

„CONSTRUCTII DE LOCUIN ŢE PENTRU TINERI PRIN ANL PE TERENUL 

SITUAT ÎN STR. AURULUI NR. 10”,   Prestatorul va elabora documentaţiile pentru 

obţinerea avizelor şi acordurilor şi le va depune în numele autorităţii contractele la instituţiile 

abilitate. 

 PRESTATORUL VA OBŢINE AVIZELE FAVORABILE, DE LA INSTITU ŢIILE 

ABILITATE PENTRU EMITEREA ACESTORA. 

 PRESTATORUL ARE OBLIGA ŢIA DE A ÎNTREPRINDE TOATE DEMERSURILE, 

INCLUSIV MODIFICAREA DOCUMENTATIEI CONFORM SOLICITA RILOR 

AUTORITATII CARE  URMEAZA SA EMITA AVIZUL IN SCOPUL  OBTINERII 

AVIZELOR  FAVORABILE. 
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 ÎN CAZUL ÎN CARE NU REU ŞEŞTE SĂ OBŢINĂ AVIZE 

FAVORABILE, PRESTATORUL VA NOTIFICA DE URGEN ŢĂ 

AUTORIT ĂŢII CONTRACTANTE ACEST LUCRU. 

 IN CAZUL IN CARE PRESTATORUL NU REUSESTE SA OBTINA  AVIZE 

FAVORABILE NICI DUPA MODIFICAREA DOCUMENTATIILOR, A CHIZITORUL ISI 

REZERVA DREPTUL DE A SISTA PRESTAREA ORICARUI TIP D E SERVICIU 

PREVAZUT IN PREZENTUL CONTRACT PRINTR-O NOTIFICARE FACUTA 

PRESTATORULUI FARA CA ACESTA SA POATA PRETINDE DAUN E  INTERESE.  

  DACĂ PRESTATORUL NU OBŢINE AVIZE FAVORABILE, 

ACHIZITORUL NU ARE OBLIGA ŢIA DE A PLĂTI CONTRAVALOAREA 

CONTRACTULUI. 

 

 Costurile aferente taxelor legale percepute de institu ţii pentru  eliberarea avizelor şi 

acordurilor sunt suportate de achizitor. 

Acestea vor fi plătite de proiectant şi decontate de achizitor. 

Prestatorul va preda beneficiarului 5 (cinci) exemplare ale proiectului în format scris şi 5 

(cinci) exemplare în format electronic. 

 
Termene de prestare: 

 Pentru etapa I: 10 de zile de la transmiterea ordinului de începere. 

 În cadrul etapei I prestatorul va elabora  studiul  de prefezabilitate pentru 

obiectivul de investiţi; : „Construire de locuin ţe prin ANL”. 

 

Pentru etapa II: 15 de zile de la transmiterea ordinului de începere. 

 În cadrul etapei II prestatorul va elabora  studiul  de fezabilitate pentru  

„Construire de locuinţe  prin ANL”. 

 

            NOTA: 
 

PRESTAREA SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL CONTRACTUL DE 
PROIECTARE SE VA REALIZA NUMAI IN BAZA UNUI ORDIN D E 
INCEPERE TRANSMIS DE CATRE ACHIZITOR. 
FARA UN ORDIN DE INCEPERE TRANSMIS DE CATRE ACHIZIT OR 
PRESTATORUL NU VA INCEPE PRESTAREA SERVICIILOR. 

 
 PUD - ul – STR. AURULUI NR. 10 precum şi STUDIUL DE FEZABILITATE 
PENTRU VIABILIZARE TEREN STR. AURULUI NR. 10 vor pu tea fi vizualizate pe 
site - ul www.ps2.ro. 
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SECŢIUNEA  III 

Această secţiune conţine formulare, destinate, pe de o parte să faciliteze elaborarea şi 

prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de 

evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. Fiecare candidat 

/ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de 

a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi 

semnate de persoanele autorizate.  

� Formularul   1   Scrisoarea de înaintare 

� Formularul  2           Declaraţie de eligibilitate 

� Formularul  3           Declaraţie privind neîncadrarea într-una din situaţiile prevăzute la   

  art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 

� Formularul  3'           Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independenta 

� Formularul  4           Informaţii generale 

� Formularul  5          Declaraţie privind lista principalelor contracte de servicii realizate 

                                                de operatorul economic în ultimii 3 ani; 

� Formularul  6           Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de  

                                      subcontractanţi şi specializarea acestora 

� Formularul  7           Formularul de ofertă 

� Formularul  8           Centralizatorul de preţuri 

� Formularul  9           Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie (se completează numai 

  de către ofertantul câştigător) 

� Formularul 10  Scrisoare de garanţie bancară  pentru participare cu ofertă la    

 procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

� Formularul  11        Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al 

 cadrelor de conducere 
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Formularul F1 

 

OFERTANT înregistrat la sediul 
............................................. autorităţii contractante 

 
(denumire/nume) Nr ............... /.........................  

Scrisoare de înaintare 

Către: PRIMĂRIA SECTORULUI 2, Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2 

Ca urmare a anunţului de participare apărut în Monitorul Oficial al 
României   nr................/ ............ ,   privind   aplicarea   procedurii   pentru   atribuirea 
contractului furnizare .................... , 

Noi............(denumirea/numele   ofertantului)     vă  transmitem   alăturat, 
următoarele: 
1. Documentul ......................(tipul, serie/număr, emitent) privind garanţia pentru 
participare,   în   cuantumul  şi  în  forma   stabilite  de  dumneavoastră  prin documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentare ofertei; 
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un 
număr de 1 copie: 

a) oferta tehnică; 
b) oferta financiară; 
şi documentele care însoţesc oferta; 

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

Data completării Cu stimă, 
Ofertant  

            (semnătura autorizată) 
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Formularul F2 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al________________________________________,  
                                                                                 (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in 
nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 180 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a 
contractelor de concesiune de servicii. 

2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
înţeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind 
eligibilitatea noastră, precum si experienţa, competenta si resursele de care dispunem. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante 
__________________________________________ cu privire la orice aspect 
                  (denumirea si adresa autorităţii contractante) 
tehnic si financiar in legătura cu activitatea noastră. 

4. Prezenta declaraţie este valabila pana la data de _________________________ . 
                                                                                 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
    Data completării ...................... 
 
 

Operator economic 
_________________ 

(semnătura autorizata) 

 

F 
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Formularul F3 
    Operator economic 
 _________________________ 
        (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 
Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

 

    Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de 

ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului 

de achiziţie publica având ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi 

codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizată de ...................... (denumirea autorităţii 

contractante), declar pe propria răspundere ca: 
    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 plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată .................; 

    d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli 
în materie profesională. 

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

    Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
                                          
 
 
 
               Operator economic, 
                                                  ........................ 
                                                   (semnătura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 
 

Formularul  F3' 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 

DECLARA ŢIE  

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Ă4 

 
 
 

1. Subsemnatul ……………………………, reprezentant împuternicit al .............................. 
[denumirea operatorului economic], 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile  aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică ..............…………………………………… 

                                           (se menţionează procedura) 
având ca obiect.............................………………………………. la data de……… .............. …… 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV),                                 (zi/lună/an)                                                
organizată de...................................... ………………………, particip şi depun ofertă: 
                                    (denumirea autorităţii contractante),  

□ în nume propriu; 
□ ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................; 
□ ca subcontractor al ................................................; 
                    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

2. Subsemnatul declar că: 
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
                     (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
 

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta 
declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în 
cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte personae juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........................................ cu privire la orice aspect tehnic şi 
financiar în cu activitatea  

 (denumirea şi adresa autorităţii contractante)  
legătură noastră. 
 
 
Data completarii ....................... 
 
 
 
 

Ofertant, 
…….................................. 

(semnatura autorizata) 
 

 
 
 
4 - A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere, precum şi de către fiecare 
dintre subcontractorii declaraţi, dacă este cazul. 
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Formularul F4 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

 
 

INFORMATII GENERALE 
 
 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare  (numărul, data si locul de înmatriculare / 

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

         
           7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: (adrese complete, telefon/fax,  

certificate de înmatriculare / înregistrare) 
                                                                                                                                          

8. Principala piaţa a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

________________________________________________________________________________ 
                                                     Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala 
     Anul                                             la 31 decembrie                                         la 31 decembrie 
                                                               (mii lei)                                                (echivalent euro) 
________________________________________________________________________________ 
 1. 
________________________________________________________________________________ 
 2. 
________________________________________________________________________________ 
 3. 
________________________________________________________________________________ 
 Media anuala: 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

(semnătura autorizata) 
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Formularul F5 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI 

 
 

 
 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________________,  
                        (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele 
prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înţeleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante 
_________________________________________________ (denumirea si adresa autorităţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătura cu activitatea noastră. 
 
                                               
 
4. Prezenta declaraţie este valabila pana la data de 
___________________________________________________ . 
           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
                  
            
         Ofertant, 
                                  ……………………………  
                                                    ( semnătura autorizata)  
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Ofertant, 

          ...................... 
                       (semnătura autorizata) 

 
________ 
 
*) Se precizează calitatea in 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 referinţă pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv. 

 
Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Denumirea si 

obiectul 
contractului 

+ 
Numarul si data 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
+ 

Adresa 

 
Calitatea in 
contract*) 

 
Pretul total al 
contractului 

(lei) 

 
Pretul total al 
contractului 
(valuta**) 

 
Natura si 
cantitatea 
(U.M.) 

 
Perioada 

de prestare 

 
Observatii 

0 1  2 3 4 5 6 7 8 
 
1 
 

         

 
2 
 

         

 
..... 
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          Formularul F6 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE  SUNT 
INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACE STORA  

 
 

 
 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________,  
                                                      (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele 
prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înţeleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante 
_________________________________  (denumirea si adresa autorităţii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastră. 
 
4. Prezenta declaraţie este valabila pana la data de 
___________________________________________________ . 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
            
 
            Ofertant, 
                                       
              ………… ………………. 
                                                                               
                                    (semnătura autorizata ) 
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          Formularul F7 
 

     OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
 

Către .................................................................................................... 
     (denumirea autorităţii contractante si adresa completa) 

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

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate cu 
                  (denumirea/numele ofertantului) 
prevederile si cerinţele cuprinse in documentaţia mai sus menţionată, sa prestam 
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  
         (denumirea serviciului)                                                              (se elimina opţiunile neaplicabile)    
 ________________________lei, reprezentând ________________ euro, la care se adăuga 
       (suma in litere si in cifre)                                         (suma in litere si in cifre) 
taxa pe valoarea adăugată in valoare de   _______________ lei. 
                                                                             (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastră este stabilita câştigătoare, sa prestam 
serviciile in graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 
___________________ zile, respectiv pana la data de ___________ si 
   (durata in litere si cifre)         (ziua/luna/anul) 
ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

4. Până la încheierea si semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, 
împreună cu comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Alături de oferta de baza: 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles si consimţim ca, in cazul in care oferta noastră este stabilita ca fiind 
câştigătoare, sa constituim garanţia de buna execuţie in conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 

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

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
               (semnătura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                                  (denumirea/numele ofertantului) 

 
Data.................................              Semnătura 
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Formularul F8 

CANDIDATUL / OFERTANTUL 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 

CENTRALIZATORUL DE PRE ŢURI 
 

 
NR. CRT DENUMIRE 

ACTIVITATE 
PRET LEI  

(FARA TVA) 
PRET LEI 
(CU TVA) 

1 ETAPA I   

2 ETAPA II    

TOTAL  
 

OFERTANT 
……………………. 

 
(SEMNATURA AUTORIZATĂ) 
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Formularul F9 

 
 

                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

               SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE 
(se completează numai de către ofertantul câştigător) 

 
Către ___________________________________________ 

                           (denumirea autorităţii contractante si adresa completa) 
 

Cu privire la contractul de achiziţie publica ________________________________, 
                                                                                             (denumirea contractului) 
încheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in 
calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa plătim in favoarea achizitorului, pana la 
concurenta sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, 
orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea 
obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute in contractul de achiziţie 
publica mai sus menţionat. Plata se va face in termenul menţionat in cerere, fără nici o alta 
formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanţie este valabila pana la data de ____________________ . 
In cazul in care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate 

a garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului 
băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi 
pierde valabilitatea. 

 
Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnătura autorizata) 
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                 BANCA 
    ___________________                                                            Formularul F 10 
               (denumirea) 
 
 

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

 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ________________________________, 
                       (denumirea contractului de achizitie publica) 
noi _______________________________, avand sediul inregistrat la 
_______________________, 
    (denumirea bancii)                                                                                  (adresa bancii) 
ne obligam fata de _________________________________________________ sa plătim suma 
de 
                                    (denumirea autoritatii contractante)  
______________________________________, la prima sa cerere scrisa si fără ca aceasta sa 
aibă 
                    (in litere si in cifre) 
obligaţia de a-si motiva cererea respectiva, cu condiţia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa 
specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora 
dintre situaţiile următoare: 
 
    a) ofertantul ____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 
                                         (denumirea/numele) 
                     
    b) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                              (denumirea/numele) 
nu a constituit garanţia de buna execuţie in perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c)    În condiţiile operatorul economic depune  contestaţie , în măsura în care Consiliul 
Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, respinge contestaţia, autoritatea contractanta va 
aplica prevederile art. 278¹, din OUG 34/2006 modificată şi completată prin OUG 76/21010, 
respectiv,va reţine contestatorului din garanţia de participare sumele menţionate la punctul VI.3 
– Garanţia de participare, punctul b). 
 
 
    d) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 
a refuzat sa semneze contractul de achiziţie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 

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

    
Ofertant, 

_________________ 
(numele reprezentantului legal, în clar) 

_____________________ 
(semnătura autorizată) 
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Formularul F 11 
OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 

 
 
 
 

DECLARA ŢIE 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 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi 
ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi                                              
             (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
financiar în legătură 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 

   

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

             Operator economic, 
                ………… ………………. 
                    (semnătura autorizată ) 
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SECŢIUNEA  IV 

 
Contract  de prestari servicii 

nr.______________data_______________ 
 
Preambul 
 

În temeiul O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu  
modificările si completările ulterioare, s-a încheiat  prezentul contract  de prestări servicii 

 
Între 
 

                    SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI cu sediul in Bucureşti, strada 
Chiristigiilor nr.11-13, sector 2, telefon :021/209.60.00, 021/252.44.46, cod fiscal 4204038, cont 
Trezoreria Sector 2 RO28TREZ70224510220XXXXX, reprezentata prin Primar Neculai Onţanu 
în calitate de achizitor, pe de o parte 
 
            si  
 
                   SC / SRL …  cu sediul in…….., Str…….. nr……, Sector/ localitate….., telefon 
………….., fax …….., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr……, cod fiscal …………, 
cont Trezorerie……………,  reprezentată legal  prin Administrator / Director / Director General 
/ ……………..în calitate de prestator, pe de alta parte. 
 
2. Definitii  
2.1 – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.  
b. achizitor si  prestator  - parţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul platibil prestatorului de catre achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală si corespunzatoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităţi a caror 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 majora -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul incheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu 
este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parţi; 
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 – În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural 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 / cu caracter imperativ 
 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de  proiectare, respectiv elaborare studiu de 
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prefezabilitate şi  studiu de prefezabilitate pentru  construire de locuinţe prin ANL  pe terenul 
situat în str. Aurului nr. 10. 
4.2 – Prestatorul se obliga sa presteze serviciile  sus menţionate,  în conformitate cu caietul de 
sarcini si cu propunerea tehnica anexă la contract.  
4.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile 
prestate în condiţiile art.10. 
 
5. Pretul contractului 
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor în  
condiţiile prezentului contract este de ............... lei , din care  TVA   suma de ................. lei. 
5.2   Preţul ofertei este ferm şi nu se va indexa ulterior. 
5.3 Dacă prestatorul nu obţine avize favorabile, achizitorul nu are obligaţia de a plăti 
contravaloarea valorii contractului de prestări servicii. 
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata contractului este perioada cuprinsă între data semnării contractului şi  data încheierii 
procesului verbal de recepţie finală la finalizarea lucrărilor de construire de locuinte. 
 
6.2 Termene de prestare: 
 
      Etapa 1: 
- maxim 10 de zile de la transmiterea ordinului de începere – pentru  prestarea serviciilor de 

elaborare a  studiului  de prefezabilitate ( inclusiv elaborare documentaţii  în vederea 
obţinerii de avize, acorduri, studii geo - hidro etc.) pentru construire de locuite; 

 
      Etapa 2: 
- maxim 15 de zile de la transmiterea ordinului de începere - prestarea serviciilor de elaborare 

a  studiului  de fezabilitate ( inclusiv elaborare documentaţii  în vederea obţinerii de avize, 
acorduri, studii geo - hidro etc.) pentru construire de locuinţe. 

 
7. Executarea contractului 
7.1 – Executarea contractului începe după semnarea contractului de ambele părţi contractante şi 
transmiterea primului ordin de începere. 
 
8. Documentele contractului   
8.1 –Documentele contractului sunt: 
              - Propunere financiara; 
              - Propunere tehnică ; 
              - Caietul de sarcini; 
              - Garanţia de bună execuţie. 
 
9.  Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate in 
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 obliga sa despăgubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) 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 

ii)  daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura. 
9.4 – Prestatorul poate subcontracta părţi din proiect cu subcontractanţi de specialitate, cu avizul 
persoanei juridice achizitoare, cu condiţia ca prestatorul sa execute minim 50% din valoarea 
contractului. 
9.5 – Să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subcontractanţii de 
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specialitate, fiind răspunzator faţa de persoana juridică achizitoare pentru respectarea de catre 
subcontractanţii de specialitate a prevederilor si obligaţiilor contractuale, legale si profesionale, 
plata lucrărilor executate de aceştia facându-se numai în contul proiectantului general. 
9.6 – Prestatorul trebuie să respecte legislaţia in vigoare in elaborarea documentaţiilor care fac 
obiectul acestui contract, norme in vigoare pentru ca lucrarea de investiţie sa poată fi licitată in 
vederea excuţiei, standarde, prescripţii, norme de calitate. 
9.7 – În vederea predării proiectului, proiectantul este obligat să convoace persoana juridică 
achizitoare la sediul acesteia pentru a constata executarea lucrărilor de proiectare. Documentele 
elaborate (piese scrise si desenate, numărul, etc.) sunt înscrise într-un borderou care face parte 
integrantă din procesul verbal. În cazul in care se constată că documentaţia este incompletă se 
vor menţiona documentele care lipsesc. 
9.8 – Procesul verbal de recepţie, semnat şi ştampilat de către reprezentanţii desemnaţi ai 
achzitorului şi de reprezentanţii prestatorului, constituie dovada recepţiei cantitative şi 
cantitative. 
          Prestatorul va emite factura dupa întocmirea şi semnarea Procesului Verbal de recepţie 
cantitativă şi calitativă care reprezintă actul necesar pentru efectuarea plaţilor lucrărilor.  
9.9 – În cazul în care compartimentele de avizare fac anumite observaţii cu privire la 
documentaţia de proiectare, observaţii care necesită modificări sau completări, care nu sunt 
datorate unor modificări ale temei de proiectare, proiectantul este obligat să le refacă fără plată in 
cel mult 5 zile de la cererea persoanei juridice achizitoare formulată in cel mult 10 zile de la 
luarea la cunoştinţă de necesitatea de modificări/completări a documentaţiei de proiectare. În 
cazul în care modificarea documentaţiei este determinată de modificări ale temei sau de alte 
motivaţii decât culpa priectantului, cheluielile de refacere sau completările, sunt suportate de 
persoana juridică achizitoare. Dacă persoana juridică achizitoare avizează nefavorabil 
documentaţia de proiectare datorită nerespectării temei si nu solicită refacerea documentaţiei de 
proiectare, proiectantul este obligat ca in termen de cel mult 3 zile de la cererea persoanei 
juridice achizitoare să restituie contravaloare serviciilor de proiectare. 
9.10 – Prestatorul va preda beneficiarului 5 (cinci) exemplare ale proiectului în format scris şi 5 
(cinci) exemplare în format electronic. 
9.11 -  Dacă, după începerea execuţiei, persoana juridică achizitoare descoperă anumite lipsuri 
ale documentaţiei, constând neconcordanţe între planuri si listele de cantitaţi, lipsa unor detalii 
sau alte neconcordanţe imputabile proiectantului, ce ar putea împiedica continuarea lucrărilor, 
proiectantul este obligat ca în termen de 5 zile de la formularea cererii, sa introducă in 
documentaţii modificările ce se impun. 
9.12 – Înainte de începerea lucrărilor pe şantier (execuţie) pe baza documentaţiei elaborate – 
proiectantul, la cererea persoanei juridice achizitoare şi la termenul comunicat de aceasta, este 
obligat : 

- să facă executantului lucrării pe teren o expunere explicativă asupra proiectelor; 
- să predea acestuia pe bază de proces verbal si in prezenţa persoanei juridice 

achizitoare, reperele principale de amplasament şi cotele materializate pe teren. 
 
10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1 – Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile, potrivit art. 15, în conformitate cu 
obligaţiile asumate în contract. 
10.2 – (1)Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termenul de 60 
zile calendaristice de la întocmirea Procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, primirea 
şi înregistrarea facturii la Registratura Autorităţii Contractante. 
10.3 - Factura se va emite numai după încheierea procesului verbal de recepţie cantitativă şi 
calitativă. 
10.4- Procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă se va semna de catre reprezentanţii 
achizitorului în termen de 25 zile de la data depunerii documentaţiei elaborate în baza 
prezentului contract la Registratura Autorităţii Contractante. 
10.5 - În situaţia în care documentaţiile  nu vor fi recepţionate de către comisia de recepţie 
abilitată acestea se vor reface conform solicitărilor şi va curge un nou termen de plată de la data  
depunerii documentaţiilor refăcute corespunzător. 
10.6 -Pentru situaţia în care prestatorul refuză corectarea documentaţiei elaborate la cerererea 
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achizitorului, precum şi neobţinerea tuturor avizelor favorabile necesare, autoritatea contractantă 
nu va plati contravaloarea contractului. Achizitorul işi rezervă dreptul de a acţiona in 
conformitate cu prevederile  art. 11.1., 11.3. si art. 12.3 in cazul in care prestatorul nu isi 
indeplineste obligatiile asumate in baza prezentului contract. 
10.7 – După verificarea documentaţiilor elaborate, persoana juridică achizitoare este obligată să 
le prezinte spre avizare si aprobare organelor competente împreună cu eventualele sale 
observaţii. 
 
11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 – În cazul in 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 suma echivalentă cu o cotă procentuală de: 

- 0,15 % pe zi de întârziere din valoarea contractului corespunzătore fazei al cărei 
termen a fost depaşit, până la predarea lucrărilor ; 

- 0,15 % pe zi de întârziere din valoarea contractului, pentru nepredarea în termen de 5 
zile a eventualelor lucrări lipsă constatate la recepţie,  pâna  la  predarea 
completărilor. 

11.2 – În cazul în care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalitaţi, o suma echivalentă cu o 
cotă procentuală de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată. 
11.3 – (1) Nerespectarea  obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, in 
mod culpabil si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a 
pretinde plata de daune-interese. 
 11.4 – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fara nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator.  In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
  

Clauze specifice 
 
12. Garanţia de buna execuţie a contractului 
12.1 – Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 
10 % din valoarea fara TVA a contractului, respectiv ………. lei .  
Garanţia de bună execuţie se va constitui  prin Scrisoare de garanţie de bună execuţie.  
12.2 – Garanţia de bună execuţie se va constitui în maxim 5 zile de la data semnării contractului, 
prin scrisoare de garanţie bancară emisă de către o bancă agreată de către ambele părţi .  
12.3 – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul  nu îşi îndeplineşte nu îşi execută, execută cu întârziere 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 
prestatorului ,  precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    
12.4 –  Achizitorul se obligă sa restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data 
încheierii procesului-verbal de recepţie finală la terminarea lucrărilor executate în baza 
proiectului respectiv, dacă prestatorul nu a ridicat pretenţii asupra acesteia, până la acea dată. 
 
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 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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13.3 – Prestatorul răspunde faţă de persoana juridică achizitoare de calitatea proiectului elaborat. 
13.4 – Prestatorul este răspunzator faţă de persoana juridică achizitoare pentru respectarea de 
către subcontractanţii de specialitate a prevederilor şi obligaţiilor contractuale, legale şi 
profesionale. 
13.5 – Prestatorul raspunde pentru lucările care fac obiectul prezentului contract. Neîndeplinirea 
sau îndeplinirea necorespunzătoare de către proiectant a obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract atrage pierderea garanţiei de bună execuţie a proiectului si rezilierea contractului fără 
punere în întârziere pe cale judecătorească şi îndreptaţeste persoana juridică achizitoare să 
pretindă daune-interese în valoare de 15% din valoarea contractului. 
 
14. Alte responsabilitati ale achizitorului 
14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe 
care acesta le detine 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 financiară.  
15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
           Procesul verbal de receptie va fi semnat din partea achizitorului de catre reprezentanţii   
comisiei de recepţie abilitate, constituite în baza Dispoziţiei Primarului Sectorului 2. 
 
16. Începere, finalizare, intarzieri, sistare 
16.1 - (1)  Prestatorul are obligatia de a presta serviciile potrivit datelor prevazute la art. 4.1.  
(2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 
exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord: 
      a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
      b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora 
prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in 
termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data transmiterii ordinului de începere 
al  prestării serviciilor. 
(2) In cazul in care:  

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

contractului de catre prestator, 
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei 
faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un 
act aditional.  
16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, 
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act  
aditional. 
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, 
orice intarziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalitati 
prestatorului conform art. 13.5. din prezentul contract. 
16.5. – Prezentul contract încetează de plin drept, făra a mai fi necesară intervenţia unui tribunal 
arbitral sau a unei instanţe judecătoreşti, în următoarele cazuri: 
a) la data prevăzută în contract; 
b) la data intervenţiei unui act de autoritate; 
c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care 

conduc la modificarea clauzelor în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară 
interesului public; acest fapt va fi notificat prestatorului în termen de 10 zile de la momentul 
apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul la care Sectorul 2 a avut cunoştinţă 
despre astfel de circumstanţe; 

d) prin reziliere la iniţiativa Sectorului 2  în cazul în care s-a sistat finanţarea sau Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe nu aprobă documentaţia de proiectare sau în cazul imposibilităţii 
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obiective a acesteia de a realiza proiectul; în aceste cazuri prestatorul nu va putea pretinde 
daune interese. 

e) prin reziliere la iniţiativa Sectorului 2 dacă prestatorul nu îşi execută obligaţiile esenţiale din 
prezentul contract şi/ sau dacă îşi incalcă vreuna din obligaţiile sale, după ce a fost avertizată 
printr-o notificare, de către  cealaltă  parte, că o noua nerespectare a acestora va duce la 
rezoluţiunea sau rezilierea prezentului contract;  

sau  
f) în termen de 30 de zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunostinţă că nu 
şi-a executat ori îşi execută necorespunzator oricare dintre obligaţiile ce-i revin; 

g) prin reziliere la iniţiativa Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  în cazul care prestatorul nu 
reuşeşte să obţină avize favorabile nici după modificarea documentaţiilor; în acest caz 
prestatorul nu va putea pretinde daune interese. 

16.6. – Prevederile prezentului capitol nu înlatura răspunderea părţii care în mod culpabil a 
cauzat încetarea contractului. 
16.7. – În cazul in care una din părţi nu îşi îndeplineste obligaţiile contractuale sau le 
îndeplineste necorespunzător, se obligă sa plateasca celeilalte părţi penalităţi / daune interese în 
valoare de 15% din valoarea contractului. 
 
17. Ajustarea pretului contractului 
17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate 
in propunerea financiara, anexa la contract. 
17.2 - Preţul contractului nu  se actualizează . 
 
18. Amendamente  
18.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe 
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului. 
18.2  
 
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. 
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. 
 
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 - Prin forta majoră se înţelege orice eveniment independent de voinţa părţil, imprevizibil şi 
şi inevitabil, apărut după intrarea în vigoare a contractului şi care împiedică părţile să-şi execute 
integral sau parţial obligaţiile contractului. 
22.2. – Partea contractantă care invocă forţa majoră este obligată să justifice celeilalte părţi, în 
termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia,  prin notificare 
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scrisă însoţită de acte doveditoare şi confirmate de o autoritate competentă.  
21.3 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
21.4 - 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. 
21.5 - Partea contractanta care invoca forta majora este obligată sa ia orice masuri care ii stau la 
dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
21.6 - 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, achizitorul si prestatorul nu reusesc 
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze ,de catre instantele judecatoresti competente din Romania. 
 
23. Limba care guverneaza contractul 
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba română. 
 
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, 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. 
 
26. Dispoziţii finale 
26.1 – Modificarea sau completarea prezentului contract se face numai cu acordul parţilor, prin 
act adiţional, care face parte din prezentul contract. 
26.2 – Urmarirea derulării prezentului contract se face de către Direcţia/Serviciul ____________ 
___________________________ 
 
 

Partile au înteles sa încheie azi ..............  prezentul contract în doua exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte.     
 
                  Achizitor,                                                                                 Prestator, 
SECTORUL 2 al MUNICIPIULUI              ……………………... 
             BUCUREŞTI       


