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DOCUMENTAŢIE
DE  ATRIBUIRE

Beneficiar:
COMUNA JIANA,

JUDETUL MEHEDINTI

Titlul proiectului:

CONSTRUIRE STADION COMUNAL, IN SATUL DANCEU COMUNA JIANA,

JUDETUL MEHEDINTI

Reprezentant legal de proiect : STANCIOIU STELIAN
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                                                                                                              Aprobat,

                                                                                                               Primar

                                                                                                                           Stancioiu Stelian

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

Denumire: Comuna Jiana
Adresă: com Jiana, jud. Mehedinti
Localitate: Jiana Cod poştal: Ţara: România
Persoana de contact: Stancioiu Stelian Telefon: 0252/352.488

E-mail: Fax:         0252/358.845

I. b.  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractant
x autoritati locale x servicii publice locale

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante
  DAo        NUx

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
x la adresa mai sus menţionată

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări
Data: 25.03.2011

         Ora limită : 16:00
         Adresa : Sediul autoritatii contractante
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări :

Maxim 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii de clarificari dar nu mai tarziu de 6
        zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, daca clarificarile sunt solicitate in
         timp util.
         Data: 28.03.2011
         Ora: 16:00

I. c. Căi de atac
Eventualele contestaţii de pot depune:

- fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
- fie la instanţa competentă

Denumire: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti     Cod poştal:   030084 Ţara: România
E-mail      : office@cnsc.ro   Telefon:021/310.46.41

   Fax:      021/310.46.42
Adresa internet:
www.cnsc.ro

Denumirea instanţei competente: Curtea de Apel Craiova, Secţia de Contencios –
Administrativ si Fiscal
Adresă: str. Nicolae Titulescu nr. 14
Localitate:          Craiova     Cod poştal:    200314 Ţara: România
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I.d. Sursa de finanţare :
Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce
urmează a fi atribuit :
Ordonanta Gvernului 7/2006 „Programul de dezvoltare a
infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural” si
cofinantare buget local:
Valoarea estimata:  538.380 lei
din care: - 38.880 - proiectare
                - 499.500 - executie

După caz, proiect/program
finanţat din fonduri comunitare

DA x              NUo
Ordonanta Gvernului 7/2006
„Programul de dezvoltare a

infrastructurii unor baze
sportive din spaţiul rural”

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: „CONSTRUIRE STADION COMUNAL IN SATUL DANCEU COMUNA
JIANA JUDETUL MEHEDINTI”- Proiectare + Executie

II. 1.2) Denumire contract şi locul de prestare a serviciilor
(a) Lucrări x (b) Produse o (c) Servicii o
Execuţie o
Proiectare şi execuţie x
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de  autoritate
contractantă o

Cumpărare o
Leasing o
Închiriere o
Cumpărare în rate o

Categoria serviciului
2Ao
2Bo

Principala locaţie a lucrării:
Satul Danceu Comuna Jiana, judetul
Mehedinti.
71322000 -Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari
publice.
45212224-2 – Lucrări de construcţii,
de stadioane

Principalul loc de livrare: Principalul loc de
prestare: Satul Danceu
Comuna Jiana, judetul
Mehedinti

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: x
                                                                 Încheierea unui acord cadru: o
II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică: 6 luni calendaristice
II.1.5) Divizare pe loturi
  DA o NUx
 Ofertele se depun pe:
Un singur lot o                         Unul sau mai multeo                           Toate loturile o
  Alte informaţii referitoare la loturi:

   II.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate                 DAo NUx

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) CONSTRUIRE STADION COMUNAL IN SATUL DANCEU COMUNA JIANA JUDETUL
MEHEDINTI”- Proiectare + Executie

1. Elaborare proiect tehnic si detalii de executie in conformitate cu Ordinul  863/2008,
conform studiilor de fezabilitate anexate in documentatia de atribuire;

2. Executie lucrari pe baza proiectului tehnic elaborat
II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                                                     DAo NUx
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a achiziţiona şi alte cantităţi noi de lucrări
similare lucrărilor achiziţionate, conform art. 122 lit. j din OUG 34/2006 cu modificările şi
completările ulterioare.
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IV) PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă o
Licitaţie restrânsă o
Licitaţie restrânsă   accelerată o
Dialog competitiv o

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

IV.2.) Etapa finală de licitaţie electronică DA o NU x

IV.3.) Legislaţia aplicată:
1. Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind aprobarea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contrctelor de concesiune de servicii
consolidate in baza Legii de aprobare nr. 337/2006, a Legii 128/2007, a OUG nr.94/2007,
a OUG nr. 143/2008, a OUG 228/2008 , OUG nr.19/2009 , OUG 72/2009, OUG 76/2010.
2. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006  privind  atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625/20.07.2006, modificata prin legea
1337/2006.
3. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.
4. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr.
204/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial nr.
597/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi
mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr. 681/29.07.2004, completata de O.G. nr.94/2004,
OG.nr.27/2006, Legea nr.175/2006, O.U.G. nr.139/2007.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Modalitati de participare la licitatie 1. Un ofertant participa, pentru acelasi contract, cu o

singura oferta, fie in mod individual, ca
subcontractant sau ca partener al societatii
mixte/consortiului/asocierii.
2. Depunerea sau participarea cu mai mult de o oferta
de catre un singur ofertant, subcontractant sau
partener  pentru  acelasi  contract  va  conduce  la
respingerea ofertelor respective.
3. Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se
asocia cu scopul de a depune o ofertă comună, fără a
fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal
asocierea. Autoritatea contractantă va solicita ca
asocierea să fie legalizată numai în cazul în care
oferta comună este declarată câştigătoare, condiţie
necesară pentru buna îndeplinire a contractului.
Ofertele depuse de doua sau mai multe firme ce
alcatuiesc o societate mixta/consortium /asociere
trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile
solicitate pentru fiecare partener din cadrul societatii
mixte/ consortiului/asocierii (documenele solicitate

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică
……………………………………………………………………………........................................................................
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mixte/ consortiului/asocierii (documenele solicitate
cu privire la eligibilitate şi situaţia personală a firmei),
precum si categoriile de lucrari executate de acestia.
b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care
obliga legal toti partenerii.
c) Unul din membri trebuie numit ca partener
conducator (lider) - responsabil de contract si aceasta
numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire
scrisa semnata de fiecare partener in parte.
d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin
care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili
in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea
contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat
sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele
fiecaruia si tuturor partenerilor, si ca realizarea
contractului, inclusiv platile, vor fi in responsabilitatea
partenerului conducator (liderului).
De asemenea, acordul de asociere va mai preciza că:
1.Toti partenerii din cadrul societatii
mixte/consortiului trebuie sa ramana in aceasta
forma asociativa pe toata durata de realizare a
contractului.
2. Structura sau constituirea societatii mixte/
consortiului/asocierii nu va fi modificata, pe durata
executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila
a Autoritatii Contractante si numai in situatii
exceptionale. Noul consortiu/asociere /societate
mixta trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi
criterii de eligibilitate si de conformitate ca cel initial.
Subcontractantul nu este considerat partener. Pentru
subcontractorii la care valoarea subcontractată
depăşeşte 10%, se vor prezenta documenele solicitate
cu privire la eligibilitate şi situaţia personală a firmei,
precum si categoriile de lucrari executate de acestia.
3. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de
calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial
doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de
reprezentantul sau legal, prin care confirma ca
indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost
solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia fi
insotita de o anexa in care ofertantul trebuie
mentioneze succint dar precis modul corect de
indeplinire a respectivelor cerinte inclusiv daca au fost
solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea.
4. Intreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza reduceri
cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri,de
grantia pentru participare si de garantia de buna
executie conform Lg. 346/2004.

Declaraţii privind eligibilitatea
Solicitat x         Nesolicitat o

Pentru constructor si pentru proiectant:
Prezentare Declaratie pe propria raspundere privind
eligibilitatea – Formularul A

Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181 din OUG

34/2006

Cerinţă obligatorie:
Pentru constructor si pentru proiectant:
1. Prezentare Declaratie privind neincadrarea in
prevederile 181 – Formular B
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Solicitat x         Nesolicitat o prevederile 181 – Formular B
2. Prezentare Cetificat de Atestare Fiscala privind plata
taxelor si impozitelor la Bugetul de stat - valabil la data
licitatiei
3. Prezentare Certificat de Atestare Fiscala privind plata
taxelor si impozitelor la Bugetul local-valabil la data
licitatiei
Notă: Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a
exclude din procedura de atribuire a contractului de
lucrari orice ofertant care se afla intr-un din situatiile
prevazute de  181 din OUG.34/2006, cu modificarile
si completarile ulterioare.
4. Declaraţie privind calitatea de participant la
procedura – Formular C

Solicitat x         Nesolicitat o
Declaratia "Certificat de participare
la licitatie cu oferta independenta"
Solicitat x         Nesolicitat o

Cerinţă obligatorie:
Pentru constructor si pentru proiectant:
Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin
care se certifica faptul ca participarea la respectiva
procedura este facuta in concordanta cu regulile de
concurenta (formular D).

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

Pentru constructor si pentru proiectant:
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului eliberat cu 30 de zile inainte de
deschiderea ofertelor - original sau copie legalizata.
-  Copie C.U.I.

Solicitat x       Nesolicitat o
Persoane juridice /fizice străine Cerinţă obligatorie:

Pentru constructor si pentru proiectant:
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a
activităţii profesionale operatorul economic va
prezenta documente edificatoare prin care să
dovedească forma de înregistrare ca persoana fizică
sau juridică în conformitate cu prevederile legale din
ţara în care ofertantul este rezident.
Documentele vor fi prezentate  în traducere legalizată.

Solicitat x         Nesolicitat o
V. 3.) Situaţia  economico-financiară

Informaţii privind  situaţia
economico - financiară

Cerinta obligatorie :
Pentru constructor si pentru proiectant:
 Completare formular Informatii generale –Formular E

Informatii privind cifra de afaceri Cerinţă minima:
- Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani - (2007, 2008,
2009) - mai mare sau egala cu 1.000.000 lei.
Prezentare copie bilanturi contabile 31.12.2007,
31.12.2008, 31.12.2009, vizate si inregistrate la
D.G.F.P.

Solicitat x Nesolicitat o
Informatii privind profitul

Solicitat x         Nesolicitat o
Cerinta obligatorie :
Pentru constructor si pentru proiectant:
Profitul net, conform bilant la 31.12.2009: pozitiv.
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Informatii privind bonitatea
generala

Solicitat x         Nesolicitat o

Cerinta minima numai pentru constructor:
Scrisoare de bonitate eliberata de catre o banca cu cel
mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei care
sa demonstreze faptul ca ofertantul are disponibile
resurse reale negrevate de datorii, linii de credit
confirmate de banca pentru executarea lucrarilor ce
fac obiectul contractului de achizitie publica pe o
perioada de 90 de zile in valoarea de 250.000 lei.

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind  principalele

lucrari executate/livrari efectuate
Solicitat x         Nesolicitat o

Cerinta obligatorie :
Pentru constructor:
- Prezentare lista cu principalele lucrari executate in
ultimii 5 ani si a contractelor in derulare - Formular F,
executarea si finalizarea in ultimii cinci ani a cel putin
o lucrare similara. Valoarea lucrarii prezentate ca
experienta similara trebuie sa aiba o valoare de cel
puţin 490.000 lei.
Se va prezenta pentru lucrarea  prezentata ca
experienta similara: - Formularul  de Experienta
similara (Formular G), copie de pe contract, proces
verbal de receptie la finalizarea lucrarii sau receptie
finala, recomandare de la beneficiar (Formular H).
Recomandarea trebuie sa prezinte urmatoarele
aspecte:
a) modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe
parcursul derularii contractului respectiv
b) daca pe parcursul executiei lucrarii au fost
inregistrate:
-neconformitati tehnice
-cazuri de accidente tehnice produse din vina
exclusiva a prestatorului lucrarii.
Pentru proiectant:
Operatorul economic ofertant va prezenta o lista a
principalelor  prestari de servicii  in ultimii 3 ani
Formular F1, insotita de act  constatare terminare
prestatie pentru cele mai importante prestari de
servicii. Certificarile vor contine valori, perioada si
locul prestarii  serviciilor, calificativul acordat de
beneficiar, modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale, indiferent daca beneficiarii sunt
autoritati contractante sau clienti privati.
Operatorul economic va prezenta :
-  formularul  de Experienta similara (Formular G)
-  recomandari de buna executie (Formular H)
-  un  contract de servicii, pentru lucrari similare (se va
prezenta contractul de servicii in copie, a carei
conformitate va fi confirmata de operatorul economic
pe propia-i raspundere, copie act  constatare
terminare prestatie si recomandarea beneficiarului  in
copie conforma. Valoarea similara sa fie minim
38.000 lei.
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Informatii privind personalul
angajat si cadrele de conducere si
de asigurare a calitatii

Solicitat x         Nesolicitat o

Cerinta obligatorie:
Pentru constructor:
1. Prezentare efective medii anuale ale personalului
angajat si al cadrelor de conducere, personalul
responsabil cu indeplinirea contractului (Formular I)
Personalul de specialitate pentru indeplinirea

contractului de lucrari:
- inginer constructii/inginerie civila – manager de
proiect certificat prin cursuri de specializare
recunoscute de statul roman sau similar UE;
- responsabil tehnic cu executia specialitatea
constructii civile;
- responsabil tehnic cu executia specialitatea drumuri;
- inginer constructii/inginerie civila – specialist in
domeniul calitatii certificat prin cursuri de specializare
recunoscute de statul roman sau similar UE;
- inginer constructii/inginerie civila – responsabil cu
securitatea si sanatatea in munca, certificat prin
cursuri de specializare recunoscute de statul roman
sau similar UE;
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca personalul
propus are relatii contractuale cu acesta.
Personalul solicitat trebuie sa faca parte fie din
organizatia operatorului,  fie a grupului de operatori
care participa la licitatie, fie a asociatului.
Se vor prezenta CV-urile (Formular J), copii ale
contractelor individuale de munca, copii conforme de
pe diplome, de pe atestate, certificari, autorizari.
CV-urile vor purta numele in clar si semnatura in
original si vor avea inscrisa mentiunea:” Declar pe
propria raspundere, cunoscand prevederile Codului
Penal ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte
si corespund realitatii”
Pentru proiectant:
1. Operatorul economic ofertant are obligatia sa
prezinte informatii referitoare la personalul/
organismul tehnic de specialitate de care dispune
(care este strict necesar pentru indeplinirea
contractului) sau al carui angajament de participare a
fost obtinut de acesta.
 Personalul de specialitate pentru indeplinirea
contractului de servicii:
1. Experti cheie pe termen lung :
- proiectant inginer constructii -manager de proiect
certificat prin cursuri de specializare recunoscute de
statul roman sau similar UE;
- proiectant arhitect cu drept de semnatura, membru
OAR ;
- proiectant inginer constructii, inginer specialitatea
constructii/inginerie civila;
- proiectant inginer instalatii, inginer specialitatea
instalatii pentru constructii/constructii hidrotehnice.
2. Experti cheie pe termen scurt:
- inginer constructii/inginerie civila - specialist in
domeniul calitatii, certificat prin cursuri de
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domeniul calitatii, certificat prin cursuri de
specializare recunoscute de statul roman sau similar
UE;
-  inginer constructii/inginerie civila - evaluator de
mediu, certificat prin cursuri de specializare
recunoscute de statul roman sau similar UE;
- inginer constructii/inginerie civila/geologie,
evaluator riscuri geotehnice - certificat  prin cursuri de
specializare recunoscute de statul roman sau similar
UE;
- inginer constructii/inginerie civila, evaluator riscuri
de securitate si sanatate in munca - certificat  prin
cursuri de specializare recunoscute de statul roman
sau similar UE;
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca personalul
propus are relatii contractuale cu acesta.
Personalul solicitat trebuie sa faca parte fie din
organizatia operatorului,  fie a grupului de operatori
care participa la licitatie, fie a asociatului.
Se vor prezenta CV-urile (Formular J), copii ale
contractelor individuale de munca, copii  conforme de
pe diplome, atestate, certificari, autorizari.
CV-urile vor purta numele in clar si semnatura in
original si vor avea inscrisa mentiunea:” Declar pe
propria raspundere, cunoscand prevederile Codului
Penal ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte
si corespund realitatii”

Informatii privind utilajele,
instalatiile, echipamentele tehnice
de care dispune operatorul
economic pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului de
lucrari.

Solicitat x         Nesolicitat o

Cerinta minima:
Prezentare Declaratie privind utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice de care dispune operatorul
economic pentru indeplinirea corespunzatoare a
contractului (Formular K).
Ofertantul va asigura (in dotare proprie, prin contracte
sau conventii de inchiriere, etc) acele echipamente
utilaje, mijloace fixe si a altor dotari care sunt
considerate strict necesare pentru indeplinirea
contractului de lucrari astfel:
Pentru cosntructor:

- buldoexcavator;
- excavator 0,4 – 0,6mc;
- autobasculante;
- cilindru compactor;
- statie de betoane.

Nota:
Toate utilajele prezentate vor fi însoţite de rapoarte
de inspecţie din care sa rezulte ca sunt in stare de
functionare  (statia de betoane);
Se vor prezenta copii conforme cu originalul după
contractele de vânzare–cumpărare ale utilajelor,
contracte de închiriere sau orice alte documente care
să ateste forma detinerii  de catre ofertant.
    Pentru autobasculante se vor prezenta, in copie
certificata pentru conformitate cu originalul: cartea
tehnica, certificatul de înmatriculare, licenţa de
transport, asigurarea obligatorie.
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transport, asigurarea obligatorie.
Pentru proiectant:

- statie topografica totala;
- nivela topografica;
- soft proiectare constructii si instalatii pentru

constructii;
- soft devize;
- calculatoare;
- plotter minim A2.

(se vor prezenta copii conforme ale facturilor de
achizitie,  copie conforma dupa licentele pentru softuri
si copie conforma dupa certificare operator proiectant
pentru softul respectiv).

Informaţii privind standardele de
asigurare a calităţii

Solicitat x         Nesolicitat o

Cerinta obligatorie :
Pentru constructor:
Prezentarea de certificate emise de organisme
independente care atesta respectarea standardelor de
asigurare a calitatii ISO 9001/2000,sau echivalent
pentru domeniul de activitate care face obiectul
achizitiei - copie legalizata
- Certificat de conformitate pentru produsul: mixturi
asfaltice emis de  organisme independente;
- Certificat de conformitate pentru produsul: betoane
de ciment emis de  organisme independente.
Pentru proiectant:
Prezentarea de certificate emise de organisme
independente care atesta respectarea standardelorde
asigurare a calitatii ISO 9001/2000, sau echivalent
pentru domeniul de activitate care face obiectul
achizitiei - copie conforma.

Informaţii privind standardele de
protectia mediului

Solicitat x         Nesolicitat o

Cerinta obligatorie:
Pentru constructor si pentru proiectant:
Prezentarea de certificate emise de organisme
independente  care atesta respectarea standardelorde
de protectie a mediului ISO 14001/2004, sau
echivalent pentru domeniul de activitate care face
obiectul achizitiei - copie conforma.

Informaţii privind  asocierea si/sau
subcontractanţii

Solicitat x         Nesolicitat o

Cerinta minima :
Dacă există subcontractanţi, se va prezenta
Formularul M cu subcontractanţii şi specializarea
acestora.
Daca sunt asociaţi, se va prezenta acordul de asociere
a operatorilor economici (Formular L). Asociaţii şi
subcontractanţii să aibă documente emise de
organisme acreditate, care confirmă certificarea
sistemului calităţii de către un organism de certificare
acreditat în ţară sau în străinătate

Declaraţie privind respectarea
condiţiilor de muncă

SolicitatS             Nesolicitat £

Ofertanţii au obligaţia de a indica în cadrul ofertei
faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi
protecţia muncii, PSI, protecţia mediului conform:
Legii privind securitatea şi sănătatea în munca
nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerinte minime de
securitate şi sanatate pentru locul de munca, O.G.
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securitate şi sanatate pentru locul de munca, O.G.
nr.195/2005 privind protecţia mediului modificata şi
completata  şi a Legii   nr. 307/ 2006 privind
apărarea împotriva incendiilor.
„Declaraţie privind respectarea obligaţiilor referitoare
la condiţiile de muncă şi de protecţia muncii”
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot
obţine informatii privind:

Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului:
www.gnm.ro
Protectia muncii şi conditii de munca:
www.inspectmun.ro

Ofertanţii care se află în curs de certificare privind implementarea Sistemelor de
Management conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, nu vor fi calificaţi în etapa de
evaluare a ofertelor.

Vizita in teren

Solicitat x         Nesolicitat o

Cerinta minima :
1 Cerinta minima obigatorie
1. Ofertantul poate  sa viziteze si sa inspecteze locul
viitorului santier de lucrari si imprejmuirile acestuia in
scopul evaluarii,din punctul sau de vedere a
cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare
pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma
cu datele reale din teren.
2. O vizita in teren va fi organizata de catre autoritatea
contractanta pentru toti ofertantii pe data de
25.03.2011 ora 11:00.
3. Toti ofertantii vor confirma in scris primirea
procesului verbal incheiat la vizita in teren si il vor
include in oferta lor.
4.Daca un ofertant nu a participat la vizita in teren
organizata de autoritatea contractanta, la data
precizata, acesta va putea sa efectueze o vizita in
teren si sa consemneze acest lucru printr-un proces
verbal inregistrat la sediul autoritatii contractante.
Procesul verbal va fi inclus de ofertant in oferta sa.
5. Trebuie avut insa in vedere ca in cadrul vizitei in
teren pot sa apara elemente care imbunatatesc
ofertele depuse. In cazul in care la vizita in teren apar
astfel de elemente atunci autoritatea contractanta va
transmite in scris la toti ofertantii participanti la
achizitie,  chiar  daca  termenul  limita  de  depunere  a
ofertelor se prelungeste  pentru a lasa timp suficient
in vederea intocmirii de oferte fundamentate tehnic si
financiar (art.71/OUG34/2006)

http://www.mfinante.ro/
http://www.gnm.ro/
http://www.inspectmun.ro/
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VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1)  Limba de redactare a ofertei Oferta va fi prezentată în limba Română
VI.2)  Perioada de valabilitate a
ofertei

Oferta va fi valabilă 90 de zile de la data deschiderii
ofertelor.
Autoritatea contractanta poate solicita prelungirea
valabilitatii ofertelor si a garantiei de participare in
situatii exceptionale care impun o astfel de prelungire.

VI.3) Garanţie de participare

Solicitat x         Nesolicitato

- Cuantumul garanţiei de participare : 10.000 lei.
- Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare:
90 zile calendaristice de la data deschiderii ofertelor.
- Garantia de participare se constituie prin virament
bancar sau printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancară sau de o
societatede asigurări, care se prezintă in original, in
cuantumul si pentru perioada prevăzută in
documentatia de atribuire.
Garantia trebuie să fie irevocabilă.
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă
plata garantiei se va executa:
a) conditionat, respectiv după constatarea culpei
persoanei garantate, in
conformitate cu contractul garantat; sau
b) neconditionat, respectiv la prima cerere a
beneficiarului, pe baza declaratiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
În cazul ofertanţilor care se regăsesc în categoria
Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (făcând dovada în acest
sens prin prezentarea documentelor prevăzute în Legea
nr.346/2004) garanţia de participare se constituie în
procent de 50% din cuantumul precizat.

VI.4) Modul de prezentare a
propunerii tehnice:

Propunerea tehnica va fi prezentata astfel încât să
permită identificarea cu uşurinţa a corespondenţei cu
cerinţele din caietul de sarcini. Ofertele vor prezenta
explicit si suficient de detaliat toate operatiunile
tehnologice precum si costurile aferente pentru
asigurarea sigurantei constructiei, protectia muncii, a
mediului, etc.
Oferta tehnică  va include:
- Graficul de executie
- Planul de asigurare a calităţii lucrărilor
- Planul de organizare a execuţiei lucrărilor
- Procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor
- Planul propriu de protecţie a mediului.

VI.5) Modul de prezentare a
propunerii financiare

Cerinţă obligatorie:
Prezentare:
- Formular nr. 10 C – „Formular de ofertă”

Solicitat S          Nesolicitat £
Se solicită prezentarea Formularului nr. 10 C şi
anexelor acestuia.
Se vor prezenta de asemenea:
- Formular F1 – ”Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv”

Solicitat S          Nesolicitat £
- Formular F2 – ”Centralizatorul  cheltuielilor  pe
categorii de lucrari, pe obiecte”
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categorii de lucrari, pe obiecte”
Solicitat S          Nesolicitat £

Formular F6 – ”Graficul general de realizare a investitiei
publice”

Solicitat S        Nesolicitat £
Preţul va fi exprimat în lei, cu evidenţierea TVA aferent
şi, respectiv, în euro.

Echivalentul în euro al valorii exprimate în lei se va
determina corespunzător cursului de 3,5366 lei
lei/euro (curs de schimb RON/EUR al Băncii Central
Europene utilizat la data întocmirii Bugetului Indicativ
totalizator la 31.07.2008).

Toate documentele justificative vor fi certificate de
ofertant prin semnare şi stampilare.

Autoritatea contractanta îşi rezervă dreptul,
conform legii, de a solicita orice alte clarificări cu privire
la oferta depusă, astfel încât adjudecarea ofertei
câştigătoare să se facă pe baza tuturor justificărilor
prezentate de ofertant.
- Formularul de oferta
Pretul total din formularul de oferta se va exprima in lei
si in euro.
Propunerea financiară se va prezenta în original şi o
copie, îndosariate, în plicuri închise şi sigilate pe care se
va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi
menţiunea PROPUNERE FINANCIARĂ ORIGINAL,
respectiv PROPUNERE FINANCIARĂ COPIE

VI.6) Model de contract insusit

Solicitat S        Nesolicitat £

    Formularul de contract din sectiunea formulare va fi
introdus in plicul cu documente de calificare cu
mentiunea:” De acord cu propunerea de contract”-
Semnatura si stampila.
Eventualele obiectii cu privire la conditiile specifice se
vor formula in scris si vor fi introduse in plic.

VI.7) Modul de prezentare a ofertei 1. Adresa la care se depune oferta: Primaria Jiana,
Comuna Jiana, Judetul Mehedinti.
2. Ofertantul va introduce oferta sa în original şi copie,
separat, notându-se corespunzător plicurile cu ,,original’’
şi ,,copie’’. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior,
închis corespunzător şi netransparent.
Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea
şi adresa ofertantului.
- Propunerea tehnică, propunerea financiară şi
documentele de calificare se vor introduce în plicuri
distincte, marcate corespunzător.
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii
contractante, denumirea si adresa ofertantului precum
şi cu inscripţia :
„CONSTRUIRE STADION COMUNAL IN SATUL DANCEU

COMUNA JIANA JUD. MEHEDINTI”

A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA  de: 04.04.2011,
ora  12:00

Dacă plicul exterior nu este marcat conform
prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi
asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
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asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Număr de exemplare : - 1 exemplar original
                                       - 1 exemplar in copie

Plicul  cu oferta va fi isotit de: Scrisoare de inaintare,
imputernicire si dovada garantiei de participare.

VI.8) Data limită de depunere a
ofertei

04.04.2011, ora 11:00

VI.9) Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

Nu este permisă modificarea sau retragerea ofertei
după data limita de depunere a ofertelor 04.04.2011 ,
ora 11:00
- Ofertele depuse după data limita de depunere a
ofertelor sau ofertele depuse la alta adresa decât cea
indicata în anunţul de participare precum si la pct.
VI.7si VI.8  de mai sus vor fi declarate întârziate si vor fi
returnate nedeschise.

VI.10) Deschiderea ofertelor Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 04.04.2011, ora
12:00  la  Primaria Jiana, Comuna Jiana, judetul
Mehedinti.
Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere:
orice ofertant împuternicit are dreptul de a participa la
şedinţa de deschidere a ofertelor.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Preţul cel mai scăzut x

VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică o

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VIII.1) Ajustarea  preţului
contractului
          DA o NU x

Pretul este ferm in LEI pe toata durata contractului

VIII.2) Garanţia de bună execuţie a
contractului

          DA x           NU o

Precizăm:
- cuantumul garanţiei de bună execuţie  este de 5%  din
valoarea contractului;
- modul de constituire a garanţiei de bună execuţie:
Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin
reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi
parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia de a
deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante,
la o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială care
se depune de către contractant în contul astfel deschis
nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul
contractului.
În cazul ofertanţilor care se regăsesc în categoria
Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (făcând dovada în acest
sens prin prezentarea documentelor prevăzute în Legea
nr.346/2004) garanţia de bună execuţie se constituie
în procent de 50% din cuantumul precizat.

S.F. - ul se va pune la dispozitia ofertantilor pe suport de hartie.
Se poate ridica de la sediul autoritatii contractante in baza unei cereri scrise.
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Formular A
OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
           (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,
                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant
în cadrul unei alte oferte.

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

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

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

Operator economic,
_________________

(semnatura autorizată)
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Formular nr. B
OPERATOR ECONOMIC
  _____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului
economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de
......................... [ se menţionează procedura]  pentru  achizitia  de
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului,
seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de
................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],declar pe proprie
răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară
cu cele anterioare, reglementată prin lege;

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

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la
data solicitată.................

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

e) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale din
motive imputabile mie şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare

detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
………………………….

(semnatura autorizată )
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Formularul C
OPERATOR ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

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
.......................................................... denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV), la
data de .......................... (zi/luna/data), organizată de ................................................  (denumirea
autorităţii contractante) particip şi depun ofertă:

 În nume propriu
 Ca asociat în cadrul asociaţiei ........................................
 Ca subcontractant 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 delaraţie 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 persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
.........................................................(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

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

(semnatura autorizată )
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Formular D

CERTIFICAT
de participare la licitatie cu oferta independenta

I. Subsemnatul/Subsemnatii, ........................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai
............................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica
organizata de ............................., in calitate de autoritate contractanta, cu nr. ..........................
din data de ........................,
certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din
toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele ................................., urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile
in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa
inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau
juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza
in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de
participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare
concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea
ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta
sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care,
prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea
ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele
consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

            Ofertant,                                                                                               Data
            ...............

Reprezentant/Reprezentanti legali
               (semnaturi)
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                                                                                                                                        Formular E
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________________
    (denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele: ______________________.

2. Codul fiscal: ________________________.

3. Adresa sediului central: _______________________________.

4. Telefon: __________________________.
              Fax: __________________________.
              Telex: __________________________.
              E-mail: __________________________.

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:________________________  (numarul,
data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________.

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _____________
_______________________ (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de
inmatriculare/inregistrare).

8. Principala piata a afacerilor: __________________________________.

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul
Cifra de afaceri anuala la

31.12
(mii lei RON)

Cifra de afaceri anuala la
31.12

(echivalent EURO)

Media anuala

Candidat/ofertant,

___________________________
(semnatura autorizata)
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Formular F
OPERATORUL ECONOMIC
  _____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI SI A CONTRACTELOR IN DERULARE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al........................................................................,
                      (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................
                                                                                                                                      (denumirea şi adresa autorităţii contractante)
 cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………………
                                                                                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei)

Operator economic,
………… ……………….

(semnatura autorizată )
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Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului

Adresa

Calitatea
executantului*)

Preţul total al
contractului

Procent
executat

%

Perioada de
derulare a

contractului
**)

0 1 2 3 4 5 6 7

1

2

.....

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

(semnatura autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător
(lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor
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Formular F1
Operator economic
_____________________
 (denumirea/numele)

DECLARAŢIE  PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire
la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

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

(semnătură autorizată)

Nr.
crt
.

Obiect
contrac

t

Codul
CPV

Denumirea/nu
me beneficiar

/client
Adresa

Calitatea
prestatorului

*)

Preţ
total

contract

Procent
îndeplini

t de
prestato

r (%)

Perioadă
derulare
contract
**)

1
2
...

Operator economic,
            (semnătură autorizată)

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.
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                                                                                                                          Formular G
      OFERTANT

______________________
(denumirea/numele)

EXPERIENŢA SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului:
Numărul şi data contractului:

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

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
                □ contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)
                □ contractant asociat
                □ subcontractant

      (se bifează opţiunea corespunzătoare)
4. Valoarea contractului (exprimată în moneda în care s-a încheiat
contractul)
          a) iniţială (la data semnării contractului):
          b) finală (la data finalizării contractului):
5. Dacă  au  fost  litigii  privind  îndeplinirea  contractului,  natura acestora, valoarea în

litigiu (echivalentul în EURO)   şi  modul  lor  de
soluţionare:_______________________________

6. Durata de execuţie a lucrării (luni)
a) contractată - termen PIF:
b) efectiv realizată - PIF;

            c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut
pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu

referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi
categorii de lucrări prevăzute în contract:

Ofertant,
_________________
(semnătura autoriza
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Formular H

BENEFICIARUL LUCRARII

RECOMANDARE

In legatura cu participarea ________________________________________________cu sediul
in ___________________________________ str.__________________________ nr.____
La licitatiile publice , ca urmare a colaborarii si derularii unor contracte de lucrari, suntem in masura
de a face cunoscute urmatoarele :

Numita societate a derulat cu firma de constructii  mai sus mentionata urmatoarele lucrari:

            Denumirea                Contract                    Data inceperii           Data terminarii    Observatii
             lucrarii                       nr/data                       lucrarilor                   lucrarilor

    _______________       _________             _______________      ____________            __________

Apreciem calificativul lucrarilor executate, din punct de vedere al calitatii, ca fiind:

       FOARTE BUN                    BUN                SATISFACATOR         NESATISFACATOR

In cursul desfasurarii lucrarilor de executie au fost inregistrate:
           Neconformitati care au condus la refaceri patiale                    Total          Observatii
            sau totale de lucrari                                                                 din care:        si
                                                                                                               Rezolvat      precizari
                                                                                                           ________    __________
Caz de accident tehnic produs din vina exclusiva
a  contactantului,datorita incalcarii normelor tehnice si
a legislatiei in vigoare privind calitatea lucrarilor.

………………………………………………………….
Receptii aminate datorita nerespectarii                                                    La terminarea lucrarilor
parametrilor de calitate.                                                                          Si/sau la receptia finala

Receptii respinse datorita nerespectarii                                                  La terminarea lucrarilor
parametrilor de calitate                                                                           Si/sau la receptia finala

Alte precizari:……………………………………………………………………………………
Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in
cadrul unitatii noastre.

CONDUCATORUL BENEFICIARULUI
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OPERATORECONOMIC                                                                                                      Formular I

……………………………

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

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi
ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi
             (denumirea şi adresa autorităţii contractante)
financiar în legatură cu activitatea noastră.

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

Anul 1 Anul2 Anul 3
Personal
angajat
Din care
personal de
conducere

(În cazul solicitării)
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

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

Operator economic,
………… ……………….

                                                              (semnatura autorizată
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OFERTANT                                        Formular J
______________________
(denumirea/numele)

CURRICULUM VITAE

Poziţia propusa in contract:    ……………………………………………

1. Prenume:

2. Nume:

3. Data si locul naşterii:

4. Naţionalitatea:

5. Starea civila:

6. Pregătire profesionala:
Instituţia: Grade sau Diplome obtinute
Data:
De la (luna/anul)
La (luna/anul)
Diploma:

7. Limbi străine
          (Pe o scara de la 1 la 5, unde 5 este maxim):

Limba Nivel Citit Vorbit Scris
Limba materna

8. Membru in asociaţii profesionale:
9. Alte abilităţi (de ex. operare calculator, etc.):
10. Poziţia ocupata in prezent:
11. Ani de  experienţa profesionala:
12. Calificări cheie:
13. Experienţa profesionala:

Tara Data:
de la (luna/anul) la (luna/anul)

Denumirea si o descriere sumara a
proiectului

14. Experienţa profesionala:
Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)
Locul (tara si localitatea)
Companie/organizaţie
Poziţie
Descrierea activităţii întreprinse

15. Altele:                                                                                                 Data   ________________
                                                                                 Ofertant,

………………………….
semnătură autorizată
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OPERATOR ECONOMIC Formular K
  _____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A

CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar
 (denumirea si adresa autorităţii contractante)
în legatură cu activitatea noastra.

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

Operator economic,
………… ……………….

(semnatura autorizată )
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LISTA
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

Forma de deţinereNr.crt. Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

U.M. Cantitate
Proprietate În chirie

1.
2.

Operator economic,
…….........……………….

(semnatura autorizată )
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Formular  L

ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform _______________________________________________________________________________.
(incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________
                       S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ ___________________________
______________________________________________________________________________________”.
                                                                 (denumire obiect contract)
Activitati contractuale ce se vor realize in comun:
1. _____________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________
… ____________________________________________________________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:

_______ % S.C. __________________________________________________________________________
_______ % S.C. _________________________________________________________________________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la

investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:
- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor

convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:
- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului  de asociere;
- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de  participare a fiecarei

parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare
asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:
_______ % S.C. _________________________________________________________________________
_______ % S.C. _________________________________________________________________________

Liderul asociatiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI,
______________ __________________
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                                                                                                                                                         Formular M

Operator economic
 _________________
  (denumirea/numele)

LISTĂ
CU SUBCONTRACTANŢII

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant
împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Nr
crt

Denumire
/nume

subcontractant

Datele de recunoaştere
ale subcontractanţilor

Specializar
e

Partea/părţile din
contract ce urmează
a fi subcontractate

Operator economic
(semnătură autorizată)
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OFERTANT Formular 10C
______________________

(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si
              (denumirea/numele ofertantului)
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa executam
____________________________
                                                                                                                               (denumirea lucrarii)
pentru suma de ________________________ lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în

(suma în litere si în cifre)
valoare de ______________________ lei .
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem lucrarile cat
mai curand posibil dupa primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile în conformitate cu
graficul de executie anexat în _________________________ luni calendaristice.
                                                    (perioada în litere si în cifre)
3.Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________________ zile,
                                                                                                                         (durata în litere si în cifre)
respectiv pana la data de ____________________
                                                          (ziua/luna/anul)
si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
 5. Alaturi de oferta de baza:

    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta
separat, marcat în mod clar "alternativa";

    |_|  nu depunem oferta alternativa.
          (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

 6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

    7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _________________________________, legal autorizat sa
semnez
              (semnatura)
oferta pentru si in numele ________________________________________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)
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OFERTANT
______________________
(denumirea/numele)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

    1. Valoarea maxima a lucrarilor _________ (% din pretul total ofertat)
        executate de subcontractanti

    2. Garantia de buna executie va
       fi constituita sub forma:             _________
       in cuantum de: _________ (% din pretul total ofertat)

    3. Perioada de garantie de buna
        executie _________ luni calendaristice

    4. Perioada de mobilizare
        (durata de la data primirii ordinului de incepere
        a lucrarilor pana la data inceperii executiei) _________ zile calendaristice

    5. Termenul pentru emiterea
        ordinului de incepere a lucrarilor (de la data
        semnarii contractului) _________ zile calendaristice

    6. Penalizari pentru intarzieri _________ (% din valoarea care trebuia
        la termene intermediare şi sa fie realizata)
        la termenul final de executie

    7. Limita maxima a penalizarilor             _________ (% din pretul total
ofertat)

    8. Limita minima a asigurarilor _________ (% din pretul total ofertat)

    9. Perioada medie de remediere
        a defectelor _________ zile calendaristice

   10. Limita maxima a retinerilor din situatiile
        de plata lunare (garantii,  avansuri etc.) _________ (% din situatiile de plata

            lunare)

OFERTANT,
..........................

(semnatura autorizata)
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OFERTANTUL,

         ____________________

            (denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE  EXECUTIE LUCRARI

Anul I          ... Anul nNr.crt. Grupa de

obiecte/denumirea

obiectului

Luna

1 2 3 ... n

1. Organizare de santier

2.

3.

....

Obiect 01

Categoria de lucrari:

__________________

__________________

Obiect 02

Categoria de lucrari:

__________________

__________________

Obiect ....

Categoria de lucrari:

__________________

__________________

                                                                 Ofertant,

________________

(semnatura autorizata)
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      BANCA                              Formular P
    ___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,
(denumirea contractului de achizitie publica)

noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________,
(denumirea bancii)                                                                                             (adresa bancii)

ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de
                                                           (denumirea autoritatii contractante)
__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba

(in litere si in cifre)
obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea
contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia
sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

    a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate
                                                  (denumirea/numele)
a acesteia;

    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)
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FORMULARUL S

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ..................................................................................................
 (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare apărut/aparută în SEAP/Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a, nr ...... din ................................... (ziua/luna/anul), privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ......................................................................
................................................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi
............................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) vă
transmitem alăturat următoarele:

1.Documentul ............................................... (tipul, seria/numărul, emitentul) privind
garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;

2.coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de .......
copii:

a)oferta;
b)documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ................................
Cu stimă,

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

(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
.............................

(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. .........../ ............
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FORMULAR U

DECLARAŢIE
                    privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
    I. Datele de identificare ale întreprinderii
    Denumirea întreprinderii ...............................................................................................................
    Adresa sediului social : ...................................................................................................................
    Codul unic de înregistrare  : ............................................................................................................
    Numele şi funcţia

............................................................
    II. Tipul întreprinderii
    Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
  [X]  Întreprindere autonomă
    În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-
financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 5 la
procedură.
    Întreprindere parteneră
    Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei
nr. 5 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
    Întreprindere legată
    Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei
nr. 5 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
   III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)

Exercitiul financiar de referinta
Numarul mediu anual de

salariati
 Cifra de afaceri anuala neta
        (mii lei/mii Euro)

 Active totale(mii lei/mii
Euro)

    Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul            Nu
financiar anterior, datele financiare au înregistrat      Da (În acest caz se va
modificări care determină încadrarea întreprinderii    completa şi se va ataşa o
într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere,      declaraţie referitoare la
întreprindere mică, mijlocie sau mare).                        exerciţiul financiar anterior

    Semnătura
.....................................................

    Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme
cu realitatea.
    Data întocmirii :                                                              Ştampila:
    Semnătura :
------------
    *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006.
    *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi
activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, raportate în situaţiile
financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi

    Antet/contestator
    .....................………
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CONTESTATIE

    Subscrisa ......................., cu sediul in ............................, cod unic de inregistrare ......................,
reprezentata legal prin ....................., in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire
a contractului de ......................, organizata de autoritatea contractanta ......................, avand
sediul in .....................,

    contest decizia autoritatii contractante ..........................., pe care o consider nelegala.

    Motivele care stau la baza contestatiei sunt:
    - in fapt ..............................................................
    - in drept .............................................................

    In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba:
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................

Reprezentat legal (nume/prenume in clar)
........................................
(semnatura autorizata)
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             BANCA
 ___________________

(denumirea)

               SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ___________________________________________________________________________
(denumirea achizitorului si adresa completa)

Cu privire la contractul de lucrari ____________________________________________________,
                                                                                                                                  (denumirea contractului)
incheiat intre _____________________, in calitate de contractant, si _____________________, in
calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta
sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma
ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce
revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de lucrari mai sus mentionat.
Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea
achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a

garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii,
se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde
valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)
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SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

PENTRU RETURNAREA AVANSULUI

NUMAR GARANTIE:………………..

Banca : ………………………………( inserati numele bancii)

Catre ……………………………….( denumirea si adresa autoritatii  contractante)

Denumirea contractului………………………..(inserati denumirea
contractului)

  In conformitate cu prevederile contractului mentionat mai sus, contractul mentionat mai sus,
contractul …………………….(inserati numele si adresa contractantului), a constituit o garantie bancara in
valoare de………………………..(valoarea garantiei in cifre si litere), pentru returnarea avansului si
repararea prejudiciilor care ar  putea aparea ca urmare a utilizarii necorespunzaroare a acestuia.
        Prin prezenta ne obligam in mod neconditionat si irevocabil sa platim in favoarea
………………..(denumirea si adresa autoritatii contractante), orice suma ceruta de acesta, la prima
cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin  contractantului,
referitoare la utilizarea si justificarea avansului, asa cum sunt acestea prevazute in contractul
mentionat mai sus.Suma aferenta avansului se reduce periodic, corespunzator cu balanta
regularizarilor efectuate in conformitate cu prevederile contractului. Plata se va face in termenul
mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea persoanei juridice care a
acordat avansul.
       Banca……………….(inserati numele bancii) nu va opera nici o retragere din aceasta garantie pana
cand nun e instiitati in scris ca avansul acordat in baza contractului a fost justificat de beneficiarul
acestuia.
       Prezenta garantie este valida si ramane in vigoare de la data platii avansului pana la data
indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care deriva din acordarea avansului.

Data : Semnatura autorizata
                                                                                     Parafa
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CONTRACT DE LUCRĂRI
Nr. _____________ / _____________

1. În temeiul 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006,  s-a
încheiat prezentul contract de lucrări,

între
COMUNA JIANA, adresa comuna Jiana, judetul Mehedinti, telefon/fax 0252-358.845 cod
fiscal 4426417, cont RO52TREZ46524510220xxxxx deschis la  Trezoreria Vanju Mare
reprezentata prin Stancioiu Stelian avand funcţia primar, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi
.................................................................. (denumirea operatorului economic), adresă
...................................................................................................................., telefon/fax
..............................................., număr de înmatriculare ........................., cod fiscal .......................,
cont trezorerie ............................................................. reprezentată prin
.................................................. (denumirea conducătorului), funcţia ..............................,  în calitate
de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1. - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
    a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între
o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un executant de lucrări, în calitate de
executant;
    b) achizitor şi executant - părţile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în
prezentul contract;
    c) preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor în baza contractului
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin
contract;
    d) amplasamentul lucrării - locul în care executantul execută lucrarea;
    e) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.
    f) zi - zi calendaristica; in - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obliga să execute, să finalizeze şi să întreţină lucrarea de construcţii
...................................................................................................................................... în conformitate
cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
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4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ....................... lei fără T.V.A,
respectiv ......................... lei cu T.V.A, pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrării
.....................................................................................................................................

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor,
conform graficului de plăţi, este de ....................... lei fără T.V.A, respectiv ......................... lei cu
T.V.A.

6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de ...... luni, începând de la data de ............................
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ..............................................

7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea
amplasamentului, la data de …………………………..

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:

a) propunerea tehnică;
b) propunerea financiară.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre
părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau
oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1,
iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre
această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea
acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau
cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adaugă la preţul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor
prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia
monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului
10.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate
prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie
definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
10.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei
lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de
execuţie.
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie
utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de
acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice,
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Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la
cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost
întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să
fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a
lucrărilor.
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în
anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile
convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care
executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
10.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de
a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa
dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date
de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă
este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea
trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
10.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă
pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este
sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate
de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru
respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost
solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul
protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor,
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori
generaţi de metodele sale de lucru.

10.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de
începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil
sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau
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în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine
executantului.
10.9 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel
încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în
măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale
drumurilor şi podurilor respective.
(2) În cazul în care, natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe
apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se
înţelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin
“vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în
consecinţa.
(3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor,
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va
plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri
care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
10.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de

materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie,
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în
scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale
construcţiei, ivite într-un interval de ..... ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui
termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă,
urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
10.12  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în
legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

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

11. Obligaţiile achizitorului
11.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele
necesare execuţiei lucrărilor.
11.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-
a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de

şantier;
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
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d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita
amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de
măsurat se suportă de către executant.
11.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie
necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul
de execuţie a lucrării.
11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă,
căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru
materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.
11.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.
11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte
informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu ...... % din preţul contractului pentru fiecare
zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă
cu ...... % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi
de a pretinde plata de daune-interese.
12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a
contractului.

Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum
de 5 % din valoarea lucrărilor executate, după cum urmează:
§ reţineri succesive din valoarea facturilor emise;

13.2 - Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce
executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
13.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
13.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată
pretenţii asupra ei;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

13.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
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14. Începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie
terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se
consideră date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de
execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după opinia
achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a
lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant
de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă
nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 14.1, alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în
cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi
profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea
executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică
atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie;
verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de
trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la
contract.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv
manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu
sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile
contractului.
În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv
fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
15.1 - În cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
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iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a
survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

15.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 12.2, acesta are dreptul de a
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28
de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18.6 în acest caz va notifica, în scris,
acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrărilor
16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-
un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care
se calculează de la data începerii lucrărilor.
16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului
că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În
cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor
lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia
de recepţie.
16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare.
În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge
recepţia.
16.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi
funcţional.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la
recepţia finală.
17.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor,
contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea
unei parţi a lucrărilor; sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca
lucrări suplimentare.
17.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin.(1),
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau
reţinute din sumele cuvenite acestuia.
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18. Modalităţi de plată
18.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de la
emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor
legale.
18.2 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua
ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător
zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua
executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
18.4 – (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor
executate conform contractului în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie
dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o
rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face
scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se
pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor
prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit.
(3) Plăţile parţiale se efectuează de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.6 - Plăţile parţiale nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a
executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în
special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi
plătită imediat.
18.6 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu
va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform
contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea
perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările
executate, nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

19. Ajustarea  preţului contractului
19.1. Pentru lucrările executate plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate
în propunerea  financiară, anexa la contract.
19.2. Preţul contractului nu se actualizează sau indexează în nici un fel.
19.3 La decontare executantul are obligaţia de a prezenta beneficiarului factura de
aprovizionare pentru materialele utilizate în execuţie. În situaţia în care preţurile cuprinse în
facturile de aprovizionare sunt mai mari decât cele prevăzute în devizul ofertă beneficiarul va
deconta materialele la preţurile din devizul ofertă, iar în situaţia în care preţurile din facturile
de aprovizionare cu materiale sunt mai mici decât cele din devizul ofertă beneficiarul va
deconta materialele la preţurile din facturile de aprovizionare.

20. Asigurări
20.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce
va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile
de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii
împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau
prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
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(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la
cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând
din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

21. Amendamente
21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
(3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe
durata îndeplinirii contractului.

22. Subcontractanţi
22.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
22.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi
va fi notificată achizitorului.

23. Cesiunea
23.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate
prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
23.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau
orice alte obligaţii asumate prin contract.

24. Forţa majoră
24.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.
24.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
24.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie
în vederea limitării consecinţelor.
24.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
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25. Soluţionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

26. Limba care guvernează contractul
26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

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

28 Legea aplicabilă contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi, .........................., prezentul contract în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Contractant,
............................                   ..................................

(semnătură autorizată) (semnătură autorizată)
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NOTA JUSTIFICATIVA PRIVIND ALEGEREA PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA

„CONSTRUIRE STADION COMUNAL IN SATUL DANCEU COMUNA JIANA JUDETUL MEHEDINTI”

In conformitate cu reglementarile legale privind achizitiile publice, OUG 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare si avand in vedere  valoarea estimata a contractului de
achizitie publica in valoare de: 538.380lei am ales procedura de cerere de oferta  conform
pragului valoric din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reprezentant legal de proiect

Stancioiu Stelian

Semnatura
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