Formular nr. 12 A / 12 B

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND SITUATIA PERSONALA A OPERATORULUI ECONOMIC
(neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 si art. 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006)

Subsemnatul(a), …………………………... reprezentant împuternicit al ………………………………………….............................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ ”tert” sustinator al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia
prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a
unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau
spălare de bani.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care
dispun.
Subsemnatul(a), …………………………... reprezentant împuternicit al ………………………………………….............................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/”tert” sustinator al candidatului/ofertantului la procedura de ……………….
………………………………… pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect .......................................
(se menţionează procedura)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV)

la data de ...................... organizată de ............................................................................................................................... ,
(zi/lună/an)

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

declar pe propria 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 sunt stabilit până la data solicitată ....................................................... ;
(data deschiderii ofertelor - zi/lună/an)

d) in ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;
e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a
adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care
dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ..............................
(zi/lună/an)

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

Formular nr. 12 G

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND
PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANŢI

Subsemnatul(a), …………………………... reprezentant împuternicit al ………………………………………….............................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat sunt reale.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul(a) 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,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

Nr.
crt.

Denumire subcontractant

Partea/părţile din contract ce
urmează a fi subcontractate

Acord subcontractor cu
specimen de semnătură
DE ACORD

1.
DE ACORD
2.

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

ANEXA - Formular nr. 12 G

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

LISTĂ
CU SUBCONTRACTANŢII ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul(a), …………………………... reprezentant împuternicit al ………………………………………….............................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

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

Nr.
crt.

Denumire /nume
subcontractant

Datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor

Specializare

1.
2.
3.
4.

etc.

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

Partea/părţile din contract ce
urmează a fi subcontractate

Formular nr. 12 C

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul(a), ………………………….. reprezentant împuternicit al …………………………………………..........................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

în calitate de candidat/ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …….........................................................................................
(se menţionează procedura)

având ca obiect …………………………………………………………………………………………………………………………
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV)

la data de ........................... organizată de .......................................................................................................................... ,
(zi/lună/an)

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

particip şi depun ofertă:

_
|_| în nume propriu;
_
|_| ca asociat în cadrul asociaţiei ................................................................................................................................. ;
_
|_| ca subcontractant al ................................................................................................................................................ ;
(se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul(a) declar că:

_
|_| nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;
_
|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie
la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi
desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 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,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

Formular nr. 12 I

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT
ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

1. Subsemnatul(a), ………………………….. reprezentant împuternicit al …………………………………………..........................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

în calitate de candidat/ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................................................................................................................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

ANUL I
2007

ANUL II
2008

ANUL III
2009

TOTAL PERSONAL ANGAJAT
DIN CARE PERSONAL DE CONDUCERE

(În cazul solicitării)
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil pentru îndeplinirea
contractului de achiziţie publică.

Data completării ..............................
(zi/lună/an)

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

ANEXA - Formular nr. 12 I

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

INFORMAŢII
REFERITOARE LA PERSONALUL DE CONDUCERE

1. Subsemnatul(a), ………………………….. Director General al ………………………………………….......................................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

în calitate de candidat/ofertant, declar pe propria răspundere, că pentru lucrarea …………………………………………..…
(denumirea lucrării şi codul CPV)

voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea contractului:

Nr.
crt.

FUNCTIA

NUMELE si PRENUMELE
STUDII de SPECIALITATE

VECHIMEA in
SPECIALITATE

Numarul de lucrari similare
executate in calitate de
conducator

PERSONAL DE CONDUCERE
1.

DIRECTORGENERAL

2.

DIRECTOR ECONOMIC

3.

DIRECTOR TEHNIC

etc.
PERSOANE RESPONSABILE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI
1.
2.
3.
4.

etc.

Data completării ..............................
(zi/lună/an)

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

Formular nr. 11

BANCA
………………………………..

(denumirea)

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

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

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ……………………………………………………...
(denumirea contractului de achiziţie publică),
noi …………………………………………………………………………………………... , având sediul înregistrat
(denumirea băncii),
la …………………………………………………………………………………………………..…, ne obligăm faţă de,
(adresa completa a băncii)
de .................................................................................................................................................................................. ,
(denumirea autorităţii contractante si adresa completa)
să plătim suma de ........................................................................ la prima sa cerere scrisă şi fără ca
(în litere şi în cifre)

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

în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul

……………………………………………………………
(denumirea/numele operatorului economic)

nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ……………………………………………………………
(denumirea/numele operatorului economic)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de………………………………………………………………
Parafată de Banca ………………………………………….. în ziua …… luna …………….. anul ……………
(semnătură autorizată)

FORMULARUL B 3

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

EXPERIENTA SIMILARA
1.

2.

Denumirea si obiectul contractului:

…………….……………………………….….…

Numarul si data contractului:

…………….……………………………….….…

Beneficiar:

…………….……………………………….….…

(numele beneficiarului)

Adresa beneficiaruluil:

…………….……………………………….….…

3.

Calitatea in care a participat:

…………….……………………………….….…

4.

Valoarea contractului

exprimata in moneda
in care s-a incheiat
contractul

la data semnarii contractului:
la data finalizarii contractului:

…………….……………………………….….…

5.

Daca au fost litigii privind indeplinirea contracului

………………………………………………..….
(natura acestora si modul de solutionare)

6.

Durata de executie (luni):

……………………………..………………........

contractata – termen P.I.F.
efectiv realizata – P.I.F.
motivul de decalare a termenului contractat
(daca este cazul)

7.
8.
9.

exprimata in
echivalent €uro

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

(va fi sustinut pe baza de acte aditionale)

Numarul si data Procesului Verbal de
Receptie la terminarea lucrarilor:
Principalele remedieri si completari inscrise
in Procesul Verbal de Receptie
Alte aspecte reelevante prin care ofertantul
isi sustine experienta similara, cu referire
la principalele capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contract

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

(daca este cazul)
……………………………..………………........

Data completării ..............................
(zi/lună/an)

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

(daca este cazul)

FORMULARUL B 2

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

INFORMATII GENERALE

1.

Denumirea societatii:

………………………………………………………

2.

Codul Fiscal:

………………………………………………………

3.

Adresa sediului central:

………………………………………………………

4.

Telefon:
Fax:
E-mail:

……………………………..
……………………………..

5.

Certificatul de inmatriculare:

……………………………..

6.

Obiectul de activitate (domenii):

…. (conf. cod. CAEN) ….

7.

Birourile filialelor/sucurs. locale:

……………………………..

8.

Principala piata a afacerilor:

………………………………………………………

9.

Cifra de afaceri pe ultimi 3 (trei) ani:
anul

…………………………………….

cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(lei RON)

cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(echivalent euro)

2007
----------------------------2008
----------------------------2009
----------------------------___________________________________________________________________
Media anuala

---------------

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila

---------------

Formular nr. 12 D

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND OBLIGAŢIILE CONTRACTUALE ÎN CURS
Subsemnatul(a), ……………………….… reprezentant împuternicit al ………………………………………….........................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

in calitate de candidat/ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul(a) 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.

INFORMATII PRIVIND OBLIGATIILE CONTRACTUALE IN CURS
Nr.
crt.

DENUMIREA
OBIECTIVULUI/
CONTRACT
INCHEIAT(luna, an)

NUME/ADRESA
COMPLETA
BENEFICIAR

DURATA DE
EXECUTIE
CONTRACTATA

LUCRARI
EXECUTATE
(%)

1.
2.
3.
etc.

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

LUCRARI
RAMASE DE
EXECUTAT
(%)

TERMEN DE
FINALIZARE
A LUCRARII

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

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

Referitor la procedura de ……............................................................................................ pentru atribuirea contractului
(se menţionează procedura)

de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ........................................ cod CPV ……………………………… vă adresăm
următoarea solicitare de clarificări cu privire la:
a) ………………………………………………………………………………………...
b) ………………………………………………………………………………………...
c) ……………………………………………………………………………….………..
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele
menţionate mai sus.

Operator economic, …………………………………………………………………………..
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.
1. Părţile acordului :
…………………………………………………………………………...…. reprezentată prin ..............................., în calitate de .......................
(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi
…………………………………………………………………………...…. reprezentată prin ...............................,

în calitate de .......................

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de …………………………………………………………………..…………
(denumire autoritate contractantă)

pentru atribuirea contractului /acordului cadru ..........................................................................................................................................
(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ……......................................................................................................................................................................................................
2. ……......................................................................................................................................................................................................
etc. …........................................................................................................................................................................................................
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:
1. ………………………....... % - S.C. …………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………....... % - S.C. …………………………………………………………………………………………………………..
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua
proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1. ………………………....... % - S.C. …………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………....... % - S.C. …………………………………………………………………………………………………………..
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se
prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind
câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC. ......................................................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC. ......................................................, având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, (în cazul desemnării
asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.

6. Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele
...................................................................................................................................................................................., prevăzute la art. ............
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7. Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de
către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze: .......................................................................................................................................................................................,

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ................................. exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
(cifre si litere)

astăzi ..................................................
(zi/lună/an)

Liderul asociatiei:
.....................................................................................
(denumire operator economic)

ASOCIAT 1,
....................................................

ASOCIAT 2,
....................................................

Nota: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice
ale obiectului contractului/contractelor.

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. ................... data ................. ora ...................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

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

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare, publicata in S.E.A.P, nr. .................... din ................................... , privind
(zi/lună/an)

aplicarea procedurii de ……............................................................................................... pentru atribuirea contractului
(se menţionează procedura)

……...................................................................................................................................................................................
(denumirea contractului de achizitie publica şi codul CPV)

noi …………………………………………............................................................... , vă transmitem alăturat următoarele:
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

Documentul ………………………………………….................................................... privind garanţia pentru participare,
(tipul, seria/numărul, emitentul)

în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;
2. Pachetul / plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ............................... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
c) mostre, schiţe după caz.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ..............................
(zi/lună/an)

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

Anexa nr. 19 - Angajament „terţ” susţinător financiar

„Terţ” susţinător financiar
………..………..………..

(denumirea / numele)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

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

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................................................... ,
(denumirea contractului de achiziţie publică)

noi .......................................................................................................................................................................................................................... ,
(denumirea terţului susţinător financiar)

având sediul înregistrat la ............................................................................................................................................................................. ,
(adresa terţului susţinător financiar)

ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia
................................................................................................................................................................................................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de
acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi
autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse
în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................................
................................................................................................................................................................................................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)
suma de ......................................................................................................................................................... (valoarea totală/parţială din

propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie
publică.
Noi, ........................................................................................................................................................................................................
(denumirea terţului susţinător financiar)

declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate
de ............................................................................................................................................................................................................................
(denumire ofertant/grupul de operatori economici)

în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care .......................................................................................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la
invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, ........................................................................................................................................................................................................
(denumirea terţului susţinător financiar)

declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât
faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de .........................................................................................................................................
(denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi)

care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi, ........................................................................................................................................................................................................
(denumirea terţului susţinător financiar)

declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării
obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin. (2) din
OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod
legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată
...................................................................................................................................................................................................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,
.................................
(zi/lună/an)

„Terţ” susţinător,
……...................................
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20 – Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

„Terţ” susţinător tehnic si profesional
………..…………………..…………..

(denumirea / numele)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

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

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...........................................................................................................
(denumirea contractului de achiziţie publică)

noi ...........................................................................................................................................................................................................................
(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)

având sediul înregistrat la ..............................................................................................................................................................................
(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional)

ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..............................................................................
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici)

toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor
asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat
între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au
fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ...................................
...................................................................................................................................................................................................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

resursele tehnice şi/sau profesionale de ....................................................................................................................................
necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ........................................................................................................................................................................................................
(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)

declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea
oricărei obligaţii asumate de ...........................................................................................................................................................................
(denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici)

în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care .......................................................................................................................
(denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici)

a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, .......................................................................................................................................................................................................
(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)

declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât
faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ..........................................................................................................................................
(denumire ofertant/grupul de ofertanţi)

care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi, ........................................................................................................................................................................................................
(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)

declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării
obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din
OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod
legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată
...................................................................................................................................................................................................................................
(denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici)

Data completării,
.................................
(zi/lună/an)

„Terţ” susţinător,
……...................................
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21 – Declaraţie „terţ” susţinător tehnic şi profesional

„Terţ”susţinător tehnic şi profesional
………………………………………..

(denumirea / numele)

DECLARAŢIE
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................................................................................................
(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite
efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică ............................................................................................ sunt reale.
Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor
apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect …………........................................................
(obiectul contractului)

LISTA
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv
folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
Nr.
crt

Denumire utilaj/echipament/instalaţie

Cantitate
U.M.

Forma de deţinere
Proprietate

În chirie

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională
oferită ...............................................................................................................................................................................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

Data completării,
.................................
(zi/lună/an)

„Terţ” susţinător,
……...................................
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22 – Declaraţie „terţ” susţinător tehnic şi profesional

„Terţ” susţinător tehnic şi profesional
………………………………………..

(denumirea / numele)

DECLARAŢIE
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................................................................................................
(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv
alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică ............................................................................................ sunt reale.

LISTA
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv
alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de conducere
Personal efectiv alocat pentru
îndeplinirea contractului
Din care personal de conducere
efectiv alocat pentru îndeplinirea
contractului
Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat
efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi
personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................................................................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi
profesională oferită ............................................................................................................................................................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

Data completării,
.................................
(zi/lună/an)

„Terţ” susţinător,
……...................................
(semnătură autorizată)

ANEXA - Formular B2

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

DECLARATIE
PRIVIND NIVELUL PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI

Subsemnatul(a), …………………………... reprezentant împuternicit al ……….………………………………...........................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

in calitate de candidat/ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că datele prezentate mai jos sunt reale.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul(a) 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 financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nivelul principalilor indicatori financiari, inregistrati la 31.12.2009, a fost:
1. Lichiditatea generala*
Lichiditate generala = Active circulante / Datorii curente * 100 = …………………

2. Solvabilitatea patrimoniala**
Solvabilitate patrimoniala = Capital propriu / Total pasiv * 100 = …………………

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

Nota

* valoarea optima pentru indicatorul “lichiditate generala” este de 2
** valoarea optima pentru indicatorul “solvabilitate patrimoniala” este de 30 %

Formular nr. 12 F

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul(a), ………………………………………………………………………………………………..…... reprezentant împuternicit al
(numele si prenumele)

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

in calitate de candidat/ofertant, declar pe propria răspundere,

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul(a) 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,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

ANEXA - Formular nr. 12 E

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Procent executat (%)
B - Perioada de derulare a contractului (**)
Nr.
crt.

Obiectul contractului

0.

1.

Codul CPV
2.

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
adresa

Calitatea prestatorului *)

3.

4.

Pretul total al
contractului

A

B

(%)

(**)

6.

7.

(lei RON)

5.

1.
2.
3.
etc.

*) 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 proiectului.

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

Formular nr. 10 B

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către,
......................................................................................................................................................................................... ,
(denumirea autorităţii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului ……………………………………....
………………………………………….................................................................................................... ne oferim ca,
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam serviciile de
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…
(denumirea serviciului şi codul CPV)
pentru suma de ..................................... lei (fara T.V.A.), reprezentand, .......................................... €uro (fara T.V.A.),
(în litere şi în cifre)

(în litere şi în cifre)

plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ......................................
(în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile solicitate prin “Caietul de
Sarcini”, in conformitate cu “Declaratia privind durata de elaborare a proiectului”, respectiv în
.......................................................... luni.
(în litere şi în cifre)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................................. , zile, respectiv până la
(în litere şi în cifre)

data de ............................... şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând, inainte de expirarea
(ziua/luna/anul)

perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună
execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar
"alternativă" / “alta oferta”;
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptata ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.
Data ......../......../.........
(ziua/luna/anul)

.....................................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

in calitate de ............................. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ..................................................
(functia)

...........................................................................................................................................................................................
(denumirea/numele operatorului economic)

ANEXA - Formular nr. 10 B

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

ANEXĂ
FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maximă a serviciilor executate
de subcontractant (% din preţul total ofertat)

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

2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită
sub forma ................................................................
în cuantum de:

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

3. Perioada de garanţie de bună execuţie
(luni calendaristice)

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

4. Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare
şi la termenul final de execuţie
(% din valoarea care trebuia să fie realizată)

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

5. Limita maximă a penalizărilor
(% din preţul total ofertat)

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

6. Limita minimă a asigurărilor
(% din preţul total ofertat)

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

7. Perioada medie de remediere a defectelor
(zile calendaristice)

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

10. Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată
(garanţii, avansuri)

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

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

DECLARATIE
PRIVIND DURATA DE ELABORARE A PROIECTULUI,

Subsemnatul(a) ,………………………….. reprezentant împuternicit al …………………………………………........................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

în calitate de ofertant la procedura de ……………….………………………………… pentru atribuirea contractului de
(se menţionează procedura)

achiziţie publică având ca obiect .....................................................................................................................................
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV)

la data de ...................... organizată de ......................................................................................................................... ,
(zi/lună/an)

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

declar pe propria răspundere că:
- ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile de proiectare in
......................... , de la data semnarii contractului, conform graficului anexat.
(zile / luni)

Data ......../......../.........
(ziua/luna/anul)

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

Formular nr. 12 H

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

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

Subsemnatul(a), …………………………... reprezentant împuternicit al ………………………………………….............................
(numele si prenumele)

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

in calitate de candidat/ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice
informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul(a) 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,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

ANEXA - Formular nr. 12 H

Operator economic
……………………..

(denumirea / numele)

LISTA
PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE ŞI ECHIPAMENTELE TEHNICE

Nr.
crt.

Denumire utilaj / echipament /
instalatie

U.M.

Cantitate

Forma de detinere*
Proprietate
In chirie*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
etc.

Operator economic,
.........................................................
(nume/semnătură autorizată + stampila)

________________________________________________________________________________
* Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.

În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm
al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului
de achiziţie publică.

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE PROIECTARE
nr. «nr_contract_initial»
Încheiat astăzi «Data», la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului (I.N.P.),
din Bucureşti, sector 4, str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16

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, cu modificările
şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii de proiectare între:
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI (I.N.P.), institutie publica care gestioneaza fondurile
alocate de la bugetul de stat de catre M.C.P.N., cu sediul în Bucureşti, Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector
4, telefon 021.336.83.86 / 021.336.60.73, fax 021.336.50.69 / 021.336.99.04, cod fiscal 10444949, cont
virament nr. RO82TREZ7045009XXX000180, deschis la Trezoreria Sectorului 4 Bucureşti, reprezentat prin
Director General arh. Iosef KOVACS şi Director Economic ec. Gabriela TULAI, în calitate de achizitor,
şi
«FIRMA» cu sediul în «oras», «ADRESÃ», telefon «TELEFON_FAX», cod fiscal «Cod_fiscal», cont
virament nr. «Numar_cont», deschis la «Banca», reprezentat prin Director «NUME_DIRECTOR» şi Director
Economic «Contabil_sef», în calitate de prestator,
2. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI
2.1.
În conformitate cu documentele de participare la achizitia publica prin procedura
„………………………….”, Raportul din data ………………… şi cu oferta proiectantului, acesta se
obligă să presteze: fazele ………………….. în perioada convenită prin „CAIETUL DE SARCINI” şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
2.2.
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI se obligă să plătească prestatorului preţul convenit
pentru îndeplinirea contractului de servicii la obiectivul «Monument» jud. «Jud» conform Anexei 1,
Anexei 2, Anexei 3 şi Anexei 4 care fac parte integranta din prezentul contract.
2.3.
Lucrările de proiectare ce fac obiectul prezentului contract sunt prevăzute în in Programul Naţional de
Restaurare 2011, la poziţia «Poztie_lista_2011».
2.4.
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către INSTITUTUL NAŢIONAL
AL PATRIMONIULUI conform Anexei 1 şi defalcată pe faze / etape de proiectare, conform Anexei 2,
este de …………………. LEI inclusiv TVA.
2.5.
Valoarea prevăzută pentru anul 2011 este de «VALOARE_2011» LEI inclusiv TVA, pentru
fazele:…………………
2.6.
Valoarea lucrarilor executate in anul 2011 se va incadra strict in valoarea de finantare prevazuta in
contract;valoarea serviciilor prestate peste valoarea din contract se considera efectuată pe cheltuiala si
raspunderea prestatorilor respectivi si nu va fi admisă la decontare.
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1.
Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare cu termen de predare de ............................zile
efective de elaborare a documentaţiei la care se vor adăuga perioadele necesare avizării după cum este
prevăzut în Anexa 2. În cazul în care alocarea bugetară pentru anul ulterior nu este aprobată până la data
de 31.12.2011 pentru a exista conditii legale în vederea încheierii unui nou act adiţional, contractul se
suspendă de drept fără niciun fel de procedură şi notificare prealabilă până la următoarea alocare bugetară.
4. DEFINIŢII
4.1.
În 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 prestator de servicii, în calitate de prestator;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexele la
prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform
contractului;
f) standarde - standardele, reglementările tehnice, actele normative si prescriptiile tehnice sau altele asemenea
prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora,
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care; fără
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
i) in prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
j) termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod
diferit.
5. APLICABILITATE
5.1.
Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.
5.2.
La încheierea contractului, prestatorul, de comun acord, comunică in scris la INSTITUTUL NAŢIONAL
AL PATRIMONIULUI – Serviciul Contracte - numarul contului de garanţie de aplicabilitate a proiectului
(garanţia de bună execuţie a contractului).
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documentele prezentului contract sunt:
a) Anexa 1 - Ofertă de tarifare adjudecată;
b) Anexa 2 - Grafic de eşalonare a proiectului;
c) Anexa 3 - Calcul tarif orar de proiectare;
d) Anexa 4 - Tema de proiectare intocmita de catre detinatorul obiectivului.
7. STANDARDE
Serviciile prestate în baza contractului vor respecta toate standardele, reglementarile tehnice, normele,
normativele si prescriptiile tehnice in vigoare precum si Legile, Hotararile Guvernului (nr. 28/2008, etc.) precum
si Ordinele emise de catre M.T.C.T. + M.F.P., M.C.P.N. in vigoare, aplicabile in domeniul constructiilor, la
proiectarea obiectivului mentionat. Ele vor fi materializate in propunerea tehnica.
8. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
8.1.
Partile contractante pot face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti cu
respectarea prevederilor legale privind liberul acces la informatii de interes public.
8.2.
Prevederile contractului care fac referire la informatii privind activitatile comerciale sau financiare,
potrivit Legii nr. 11/1991 cu modificarile ulterioare, nu pot fi dezvaluite de catre INSTITUTUL NAŢIONAL AL
PATRIMONIULUI unei terte parti decat cu acordul scris al celeilalte parti contractante.

9. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
9.1.
Prestatorul are obligaţia de a despăgubi INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI împotriva
oricăror:

- 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
legătură cu prestarea serviciilor;
10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
10.1. Partile contractante se obliga sa respecte prevederile privind garantia de buna executie prevazute la art. 89
– 92 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
10.2. Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
10.3. Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în cuantum de 0,5% din valoarea totală
fără TVA a contractului în termen de 15 zile de la semnarea contractului, sub sancţiunea reţinerii garanţiei
de participare.
10.4. Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din preţul contractului şi se constituie prin reţineri
succesive.
10.5. INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de
aplicabilitate a proiectului, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de aplicabilitate a
proiectului, INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI are obligaţia de a notifica acest lucru
prestatorului precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.6. Prestatorul este obligat ca în termen de 15 zile de la semnarea contractului să depună la INSTITUTUL
NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI o adresă în original privind contul de garanţie de bună execuţie cu
toate datele obligatorii (bancă, sumă, nr. cont, etc)
10.7.
După deschiderea contului de garanţie de bună execuţie la o bancă agreată de ambele părţi, prestatorul
are obligaţia de a nu schimba sau modifica contul pe toată durata derulării contractului.
11. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
11.1. Să întocmească documentaţia tehnica de proiectare (piese scrise şi desenate) conform
legislaţiei în vigoare privind conţinutul şi calitatea acesteia , cu respectarea „Temei de
proiectare” avizata şi a Caietului de Sarcini în baza căruia s-a câştigat licitaţia, a prevederilor
standardelor, reglementarilor tehnice, normelor, normativelor si prescriptiilor tehnice in vigoare,
aplicabile in domeniu.
11.2. Să predea proiectele avizate de către experţi şi verificatori de proiecte atestaţi de MINISTERUL
DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI şi MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI
NAŢIONAL;
11.3. Să se predea lucrările care fac obiectul prezentului contract în 6 exemplare şi 1 exemplar în format digital
(piese scrise si desenate) din care 3 exemplare in prima etapa, care urmeaza circuitul avizelor DPC –
CNMI – CTE, MCPN – CTE Componente artistice;
11.4. Să introducă, fără plată, la cererea INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI, în termen de 10
zile de la primirea „Referatului de verificare” recomandarile si conditiile din acesta; documentaţia va fi
astfel completată în conformitate cu eventualele obiecţiuni ale INSTITUTUL NAŢIONAL AL
PATRIMONIULUI şi cu prevederile actelor normative în vigoare care au suferit modificari pe parcursul
etapei de proiectare-avizare in toate exemplarele care fac obiectul predarii fazei;
11.5. Sa sustina documentatiile la organele de avizare şi să introducă, fără plată, în documentaţie, în
termen de 10 zile de la comunicare, toate recomadarile si/sau conditiile ce decurg din avize;
11.6. Să fie prezent, în calitate de autor al proiectului, la toate întrunirile sau deplasările cerute de
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI, DPC, C.N.M.I. şi antreprenor, respectiv să asigure
asistenta tehnică și celelalte servicii prevăzute de legislașia în vigoare;
11.7. Să fie atestat de către C.A.D.M.I. şi înscris în „Registrul specialiştilor” în condiţiile stabilite prin lege (
ordin al M.C.P.N. ).
11.8. Sa asigure prin proiecte -la toate fazele de proiectare- si detalii de executie a nivelului de calitate
corespunzator cerintelor cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
11.9. Stabilirea prin proiect –la faza PT-, a fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor
si participarea pe santier la verficarile de calitate legate de acestea conform prevederilor Legii nr. 10/1995,
cu modificarile si completarile ulterioare;
11.10. Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la
care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe

11.11.
11.12.
11.13.
11.14.

santier a solutilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la
cererea INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI;
Participarea la intocmirea „Cartii tehnice a constructiei” si la receptiile lucrarilor executate (RTL si RF)
conform prevederilor legale in vigoare.
Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de lege: „certificatul de
urbanism”, avizele pentru asigurarea utilitatilor si avizele de specialitate impuse prin certificatul de
urbanism precum si cea pentru „autorizatia de constructie”;
Sa introduca in documentatia ce urmeaza sa o predea, toate conditiile, recomandarile, observatiile
formulate de organele de avizare in toate exemplarele, in termen de 10 zile de la PRIMIREA
COMUNICARII referitoare la finalizarea avizarii.
Dacă apar lucrări suplimentare, proiectantul are obligaţia ca odată cu emiterea dispoziţiei de şantier să
întocmească şi documentaţia aferentă (antemăsurătoare, NCS 1 şi/sau NCS 2 şi Nota de Renunţare)
însoţită de o notă explicativă. În cazul în care Nota de Renunţare nu este suficientă, cheltuielile
suplimentare se vor suporta din Capitolul V – Diverse şi Neprevăzute al Devizului General.

12. RESPONSABILITĂŢILE INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
12.1. Să efectueze plata conform modalităţilor şi condiţiilor prezentului contract;
12.2. Să efectueze demersurile necesare introducerii în avizare a documentaţiei de proiectare;
12.3. Să înştiinţeze prestatorul în legătură cu emiterea avizelor C.N.M.I./secretariat C.N.M.I.,C.T.E. - M.C.P.N.,
C.T.E. Componente artistice M.C.P.N.;
12.4. Sa coordoneze si sa intocmeasca „Cartea tehnica a constructiei” in colaborare cu proiectantul si
antreprenorul general si sa asigure predarea acesteia catre proprietar, conform legii.
13.
13.1.

RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI
Documentatia de proiectare ce face obiectul prezentului contract, insotita de borderoul cu
piese scrise si desenate, indiferent de faza, se va preda in final conform Anexelor 1 si 2, in toate
exemplarele la sediul INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI avand introduse toate
conditiile, recomandarile si observatiile organelor de verificare si /sau avizare tehnica si economica ale
M.C.P.N. si INSTITUTULUI NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI consemnand constatarea intr-un
„Proces verbal de predare – primire”, ce constituie RECEPTIA DOCUMENTATIEI (RD) a lucrarilor
predate conform clauzelor contractuale.

14.
ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE
14.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea
contractului;
14.2. Termenele de predare a lucrărilor de proiectare contractate pentru anul în curs, pot fi prelungite din
următoarele motive:
a) cele generate de M.C.P.N., INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI, C.N.M.I., pe bază de
notificare scrisă;
b) datorită forţei majore sau altei situaţii neimputabile şi imprevizibile pentru prestator;
c) datorită unor schimbări ale conţinutului tematic, avizate de C.N.M.I., care antrenează modificări ale
conţinutului „temei” initiale şi implicit a volumului de muncă.
14.3. Contractul de prestări servicii de proiectare se adaptează prin acte adiţionale, în cazul unor modificări,
completări sau variante faţă de temele de proiectare şi de funcţiuni avizate, sau în urma solicitărilor
C.N.M.I. şi C.T.E. - M.C.P.N.,
14.4. Cu excepţia prevederilor clauzei 21 şi în afara cazului în care INSTITUTUL NAŢIONAL AL
PATRIMONIULUI este de acord cu o prelungire conform clauzei 14.2. o întârziere în îndeplinirea
contractului, dă dreptul INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI de a solicita penalităţi
prestatorului potrivit prevederilor clauzei 18.

15.

MODALITĂŢI DE PLATĂ

15.1.

Decontarea lucrărilor se face prin virament, din contul INSTITUTUL NAŢIONAL AL
PATRIMONIULUI nr. RO82TREZ7045009XXX000180, deschis la Trezoreria Sectorului 4 - Bucureşti,
în contul prestatorului, în termen de 21 de zile de la înregistrarea facturii acceptate la plată, la Institutul
Naţional al Patrimoniului şi numai dacă Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, în calitatea sa de
ordonator principal de credite, asigură finanţarea lucrărilor;
15.2. Achizitorul va plăti prestatorului la cerere, un avans de 15% din valoarea contractului, contra unei scrisori
de garantie bancara pentru returnarea avansului (HG 264/13 martie 2003 cu modificarile ulterioare);
15.3. Plata lucrărilor de proiectare contractate se efectuează pe baza verificărilor şi a documentelor încheiate
pentru recepţia lucrărilor de proiectare, astfel:
a) 65% din contravaloarea lucrărilor aferente fiecărei faze de predare, la efectuarea RD, dar numai după
introducerea eventualelor modificări / completări şi după obţinerea avizului C.N.M.I.;
b) 35% din contravaloarea lucrărilor aferente fiecărei faze de predare după obţinerea avizului C.T.E. - M.C.P.N.,
şi / sau C.T.E. - M.C.P.N. secţiunea componente artistice şi / sau C.T.E. - M.C.P.N. secţiunea arheologie şi
introducerea eventualelor condiţii conform obligatiilor asumate prin art. 11.4 si art. 11.5.

16. ACTUALIZAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
16.1. Pentru serviciile prestate plăţile datorate de INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract;
16.2. Actualizarea pretului contractului are loc numai in caz de forţă majoră in care timpul necesar intocmirii
proiectului depaseste 12 luni de lucru si numai daca valoarea astfel actualizata nu depaseste suma
prevazuta pentru lucrare in Program.
16.3. Preţul contractului se actualizeazã conform fişei de date din documentaţia de atribuire.
17.
SUBCONTRACTANŢI
17.1. Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el
a semnat contractul cu INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI;
17.2. Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi. Lista cuprinzând subcontractanţii, cu datele de recunoaştere ale acestora,
precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract;
17.3. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI de
modul în care îşi îndeplineşte contractul. Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de
modul în care îşi îndeplineşte partea sa de contract. Prestatorul are dreptul de a pretinde daune - interese
subcontractanţilor dacă aceştia nu-şi îndeplinesc partea lor de contract;
17.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa de
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI din faza de INTENTIE, precizandu-se denumirea
subcontractantului ales.
18. CLAUZĂ PENALĂ
18.1. Nerespectarea termenelor de predare din alte motive decât cele prevăzute la clauza 14.2., atrage după sine
plata unor penalizări din contravaloarea lucrărilor, astfel:
0,6% pentru fiecare zi de întârziere pe o perioadă de 30 zile după care urmează rezilierea de plin drept a
contractului.
18.2. INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI nu suportă penalităţi pentru neplata la timp a sumelor
datorate, dacă aceasta este urmarea exclusivă a întârzierii în virarea fondurilor de la Bugetul Statului;
18.3. Cu procentul de penalizare de la art. 18.1. se penalizeaza si intarzierea privitor la introducerea conditiilor,
recomandarilor si observatiilor din avizele CNMI, DPC, CTE, CTE Componente artistice MCPN cat si a
avansului acordat.

19. REZILIEREA CONTRACTULUI

19.1.

19.2.
19.3.
19.4.

19.5.

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul
de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public;
În cazul prevăzut la clauza 19.1. prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului;
Rezilierea contractului de proiectare are loc si in cazul in care termenul prevazut la art. 11.13. depaseste
30 de zile calendaristice de la ultimul aviz primit la documentatia respectiva.
În cazul în care împotriva Prestatorului s-a pornit o procedură de executare silită, de către organelle fiscale
abilitate, pentru recuperarea obligaţiilor bugetare datorate, contractul se reziliază de plin drept de la data
indisponibilizării conturilor / veniturilor contractantului, fără nicio altă formalitate sau notificare
prealabilă, cu excepţia situaţiei în care Prestatorul a anunţat, în prealabil, Institutul Naţional al
Patrimoniului şi a obţinut acordul scris în sensul menţinerii valabilităţii contractului, în urma analizării
situaţiei financiare a executantului.
În cazul neexecutării obligaţiilor contractuale, asumate prin prezentul contract de către proiectant,
contactul se desfiinţează de plin drept fără acţiune în justiţie şi fără nici o altă formalitate prealabilă.

20. CESIUNEA
20.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, decat in
cazuri exceptionale si numai dupa ce a obţinut în prealabil acordul scris al INSTITUTUL NAŢIONAL
AL PATRIMONIULUI;
20.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii
asumate prin contract.
21. FORŢA MAJORĂ
21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă;
21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract,
pe toată perioada în care aceasta acţionează;
21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia;
21.4. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 3 zile, producerea
evenimentului şi să ia toate măsurile posiblile în vederea limitării consecinţelor lui. Partea care invocă
forţa majoră este obligată să comunice de îndată celeilalte părţi încetarea cazului de forţă majoră.
21.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna
dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune – interese.
22. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
22.1. INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI şi proiectantul vor face toate eforturile pentru a
rezolva pe cale amiabilã, prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputã care se poate ivi între ei în
cadrul sau în legãturã cu îndeplinirea contractului.
22.2. Dacã dupã 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale INSTITUTUL NAŢIONAL AL
PATRIMONIULUI şi proiectantul nu reuşesc sã rezolve în mod amiabil o divergenţã contractualã, fiecare
parte poate solicita ca disputa sã se soluţioneze potrivit procedurii contencioase, caz în care instanţa de
soluţionare va fi Curtea de Apel Bucureşti.

23. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
23.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

24. COMUNICĂRI

24.1.
24.2.

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

25. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract, în valoare de «VALOARE_2011» lei, inclusiv TVA, conţine 7 (şapte) pagini şi s-a încheiat
în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele considerându-se originale, astazi
«Data».
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