Nr. 29.1/04.10.2012

Conţinutul Documentaţiei de Atribuire
VOLUMUL 1 - Fisa de date a achiziţiei
VOLUMUL 2 - Memoriu tehnic, Caiete de Sarcini şi Liste Cantităţi
VOLUMUL 3 - Piese Desenate

Intocmit,
Vasilica Simona Birlan

APROBAT,
Administrator,
Traian Buca (Catana Buca)

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in totalitate si fara restricţii
condiţiile generale si particulare care guvernează acest contract ca singura
baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condiţiile proprii de
vânzare ale ofertantului. Ofertanţii trebuie sa examineze cu grija Documentaţia
de Atribuire si sa pregătească oferta conform tuturor instrucţiunilor,
formularelor, prevederilor contractuale si de specificaţii tehnice conţinute in
aceasta Documentaţie. Eşecul de a depune o oferta care sa nu conţină toate
informaţiile cerute in termenul prevăzut va duce la respingerea ofertei. Nu se
va tine cont de nici o exprimare a unei rezerve in oferta relativ la Documentaţia
de Atribuire; orice exprimare a unei astfel de rezerve va duce la respingerea
imediata a ofertei, fara nici o evaluare.
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Formular nr. F/PA/FDA

FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I.a.Autoritatea/unitatea contractanta
Denumire: SC Media Team SRL
str. Cringului, Corp C1, nr. 22, Craiova, jud. Dolj
Localitate: Craiova
Cod Postal:
Tara: Romania
Persoana de contact:
Telefon: 0721703878
Buca Traian - administrator
E-mail: traian_buca@yahoo.com
Fax: 0351815252
Adresa/ele de internet( daca este cazul): www.media-team.ro
Adresa autorităţii/unitatii contractante: str. Cringului, Corp C1, nr. 22, Craiova, jud. Dolj
I.b Principala activitate sau activitati ale autoritatii/unitatii contractante
-ministere ori alte autoritati  servicii publice locale
publice centrale inclusiv cele  aparare
subordonate la nivel regional  ordine publica/siguranta nationala
sau local  agentii nationale
 mediu
 afaceri economico-financiare
 -autoritati locale
 -alte institutii guvernate de  sanatate
legea publica
 constructii si amenajari teritoriale
institutie
europeana/  protectie sociala
organizatie internationala
 recreere, cultura si religie
 educatie
 altele( specificati)
 activitati relevante
- Microintreprindere
 energie
 apa
 posta
 transport
 altele: (specificati)


7311 –Activitati ale agentiilor de publicitate
Activitate secundara: 4520 – Intretinerea si repararea
autovehiculelor
Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altor autoritati contractante
da  NU 
Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:
str. Cringului, Corp C1, nr. 22,  la adresa mai sus mentionata
Craiova, jud. Dolj
 altele: (adresa/fax/interval orar)
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari:
Data: 13.10.2012 ora limita: 16.30 adresa: str. Cringului, Corp C1, nr. 22, Craiova, jud. Dolj
Solicitarea de clarificari se face in scris si se va depune la adresa: str. Cringului, Corp C1,
nr. 22, Craiova, jud. Dolj

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 15.10.2012, ora 16.30
Transmiterea raspunsului de clarificari se va face prin fax, electronic-mail si posta.
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I.c. Cai de atac
Eventualele contestatii se vor depune in scris la adresa: str. Cringului, Corp C1, nr.
22, Craiova, jud. Dolj.
Eventualele contestatii vor fi solutionate pe cale amiabila.
Contestatiile nesolutionate pe cale amiabila vor urma procedurile legale.
Termen de contestare: 6 zile lucratoare de la anuntarea castigatorului procedurii de
achizitie.
Autoritatea Contractanta va respinge orice contestatie a ofertantului care nu a depus
oferta in termenul stabilit, respectiv pana la data de 17.10.2012, ora 16.30.
I.d. Sursa de finantare:
Se specifica sursele de Dupa caz, proiect/program finantat din
finantare ale
fonduri comunitare da nu 

contractului ce urmeaza Daca DA, faceti referire la proiect/program
Programul Operational regional 2007-2013,
a fi atribuit
Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional
şi local”
Domeniul de intervenţie 4.3
Proiectul „Infiintarea unui Centru de Intretinere si Reparatii auto
pentru pentru SC Media Team SRL”
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Descriere
II.1.1) Denumire contract:
ACHIZITIE de lucrari pentru realizarea constructiei si furnizare echipamente tehnologice – statie
generare energie cu panouri solare, conform PROIECT TEHNIC aferent proiectului cu titlu:
„Infiintarea unui Centru de Intretinere si Reparatii auto pentru SC Media Team SRL”
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespund în cea mai mare parte
obiectului contractului sau achiziţiei)
Denumire contract: „Contract de lucrari pentru construirea centrului de intretinere si
reparatii auto montare si instalare – statie generare energie cu panouri solare pentru SC
MEDIA TEAM SRL”
Locaţia lucrării:
Localitatea: Craiova
Adresa: Drumul Apelor, Aleea 5, Nr. 14 B, Craiova, jud. Dolj
(a) Lucrări

(b) Produse

(c) Servicii
□
Execuţie

Cumpărare

Proiectare şi execuţie
□ Leasing
□
Realizare prin orice mijloace
Închiriere
□
corespunzătoare cerinţelor
Cumparare in rate
□
specificate de autoritate
contractantă
□
Principala locatie a lucrarii
Principalul loc de livrare:
Localitatea: Drumul Apelor,
Localitatea: Drumul
Aleea 5, Nr. 14 B, Craiova,
Apelor, Aleea 5, Nr. 14 B,
jud. Dolj
Craiova, jud. Dolj
Cod CPV
Cod CPV
45210000-2 Lucrări de
09331200-0 Module
construcţii de clădiri
solare fotovoltaice
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :

Categoria serviciului

2A □
2B □

(Se specifica din care categorie de
servicii apartine obiectul contractului:
fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B)
Principalul loc de prestare
_______________________

Cod CPV

□□□□□□□□
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Contract de achiziţie prin CERERE DE OFERTA, conform Anexa VI la contractul nr.
3016/14.05.2012- „Instructiuni privind atribuirea contractelor de lucrari, de furnizare si de
servicii”-atasate prezentei documentatii. : √□
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica
Ani □□
luni : maxim 6 (perioada de executie efectiva, receptia la terminarea
lucrarilor si furnizarea echipamentelor) plus perioada de garantie de minim 24 luni ;
zile □□ (de la atribuirea contractului)
Sau
Incepand cu data semnarii contractului de catre ambele parti .
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)
Acordul cadru cu mai mulţi operatori nr.
Acordul cadru cu un singur operator □
□□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al
participanţilor al acordului cadru vizat
NU ESTE CAZUL
Durata acordului cadru:
Durata în ani □□ sau luni: □□□
NU ESTE CAZUL
Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru
DA □
NU 
II.1.6) Divizare pe loturi
da □
nu 
Ofertele se depun pe:
Un singur lot □
Unul sau mai multe □
Toate loturile □
Alte informatii referitoare la loturi:
...............................................................................................................................................
II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate

DA □

NU 

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiunile,
daca exista)
Lista care cuprinde informaţiile privind cantităţile si scopul contractului se ragaseste in
documentatia atasata Invitatiei de participare la procedura de achizitie, respectiv listele
cantitati si detaliile de executie din Proiectul Tehnic nr. 087/2011 intocmit de Arh.
MARINICA BOGDAN (BIROU ARHOTECTURA MARINICA BOGDAN, STR. CAPINTENILOR ,
NR 8, FILIASI, CIF26050436/2009)
II.2.2) Optiuni (daca exista)
da □
NU 
Daca exista, descrierea acestor optiuni:

III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat
(daca DA scurta descriere )
DA □ NU
III.1.2. Altele
(daca DA, descrieti)
DA  NU□
Alte condiţii particulare referitoare la contract:
Decontarile se vor face numai dupa receptia partiala, pe faze sau finala de catre
achizitor – SC MEDIA TEAM SRL - a lucrarilor executate si supuse decontarii.
Exceptie face plata in avans in limita a 50% din valoarea lucrarii.
Avand in vedere faptul ca aceasta investitie este realizata partial din fonduri publice
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europene, dar si exigentele tehnice si calitative stabilite prin Proiectul Tehnic de
executie, SC MEDIA TEAM SRL isi rezerva dreptul de a refuza receptia lucrarilor
executate si decontarea acestora in cazul in care considera ca acestea nu au fost
executate cu respectarea prevederilor
Proiectului Tehnic, a legislatiei si
normativelor europene si nationale in vigoare si cu respectarea exigentelor SC
MEDIA TEAM SRL si a unui standard ridicat de calitate a lucrarilor si materialelor.
Decontarea lucrarilor executate se va relua numai dupa remedierea eventualelor
deficiente constatate, fara ca intarzierea survenita in efectuarea platilor sa-i fie
imputata benefiarului SC MEDIA TEAM SRL.
Prin participarea la procedura de achizitie, ofertantii inteleg, isi asuma si respecta
acest drept al beneficiarului SC MEDIA TEAM SRL.
De asemenea, pentru realizarea decontarilor ofertantul se obliga sa puna la
dispozitia beneficiarului, SC MEDIA TEAM SRL, toate documentele solicitate de
Autoritatea de Management a Programului Operational Regional / Agentia pentru
Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia pentru decontarea platilor, in forma
solicitata (inclusiv eventualele actualizari) de aceste institutii si in conformitate cu
prevederile legale europene si nationale. Decontarea cheltuielilor efectuate se va
realiza numai dupa punerea la dispozitie a tuturor documentelor, asa cum sunt
acestea solicitate pentru decontare de catre Autoritatea de Management a
Programului Operational Regional / Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest
Oltenia.
IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectata
Licitatie deschisa
Licitatie restransa
Licitatie restransa accelerata
Dialog competitiv

□
□
□
□

Negociere cu anunt de participare
Negociere fara anunt de participare
CERERE DE OFERTA - Anexa VI la
Contractul de Finantare (prin POR
2007-2013) nr. 3016/14.05.2012
Concurs de solutii

IV.2) Etapa finala de licitatie electronica

DA □

□
□

□

NU 

IV.3.) Legislatia aplicata
Anexa VI la contractul nr. 3016/14.05.2012- „Instructiuni privind atribuirea contractelor de
lucrari, de furnizare si de servicii”- atasate prezentei documentatii.
V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE
V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului
Candidatul/ofertantul poate participa la prezenta procedura de atribuire a contractului de
executie numai ca:
Ofertant individual
* Nota:
A). Nu se accepta prezentarea de oferta a unui ofertant/grup de ofertanti cu sustinere
(de nici o natura) din partea unui/unor terti.
B). Ofertantul care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii
comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii/unitatii
contractante este exclus din procedura de atribuire.
Declaratii privind eligibilitatea Cerinta obligatorie: prezentare
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Solicitat 

Nesolicitat □

Formular nr. F/PA/DE - Declaratie de eligibilitate
Oferta este considerată inacceptabilă atunci când este depusă
de un ofertant care, în ultimii 2 ani, din motive imputabile
acestuia, nu şi-a indeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos
obligaţiile contractuale faţă de Autoritatea Contractantă.
Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se
află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse
de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt
suspendate ori fac obiectul
unui aranjament cu creditorii
sau este intr-o situaţie similara cu cele menţionate anterior,
reglementata prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una
dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
c) a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a
unei instanţe judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere
eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli in materie
profesionala;
d) a fost condamnat, in ultimii 5 ani, prin hotărârea definitiva a
unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei
organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru frauda si/sau pentru
spălare de bani;
e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate
de către autoritatea contractanta, in legătura cu situaţia proprie
aferenta cazurilor prevăzute la lit. a) – d).
 Se va prezenta Certificatul de participare la achiziţie cu
ofertă independentă, formular 2, în original.
 Se va prezenta Declaratia privind calitatea de participant
la procedura, formular nr. F/PA/DCP în original
Declaratie privind neincadrarea Cerinta obligatorie: completare
Formular nr. PO/VI/OI/2/DNART 181-oug 34/2006.
in prevederile articolului 181
din ordonanta 34/2006
Solicitat 
Nesolicitat □
V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
Cerinte eliminatorii:
Solicitat 

1.Certificat constatator emis de oficiul Registrului
Nesolicitat □ Comertului, valabil pana la data deschiderii ofertelor (in
original sau copie legalizata).
2.Cerinta obligatorie: Certificat de inregistare fiscala (copie
conform cu originalul)
Toate documentele se depun traduse în limba română de către
traducător autorizat.

V. 3.) Situatia economico-financiara
Solicitat □
V.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala
V.4.).1 Informatii privind
capacitatea tehnica
Solicitat 
Nesolicitat □

Nesolicitat 
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V.4.)2 DECLARATIE PRIVIND
UTILAJELE, INSTALATIILE,
ECHIPAMENTELE TEHNICE
UTILIZATE
OPERATORUL ECONOMIC

1. Se solicita completarea:
-formularului nr. F/PA/DUIE „Declaratie privind utilajele,
instalatiile, echipamentele tehnice utilizate de operatorul
economic
pentru
indeplinirea
corespunzatoare
a
contractului de lucrari”- formular atasat la Fisa de Date.

V.4.)3 DECLARATIE PRIVIND
EFECTIVUL MEDIU ANUAL
AL PERSONALULUI
ANGAJAT SI AL CADRELOR
DE CONDUCERE

1.Se solicita completarea formularului nr. F/PA/DPACC
„Declaratie
privind
personalul
responsabil
pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica”- formular
atasat la Fisa de Date.

V.5.)1.
Standarde
de Clauza contractuala obligatorie:
asigurare
a
calitatii Echipamentele si instalatiile oferite trebuie sa fie noi, neutilizate,
produselor oferite
cu certificate calitate / conformitate, service / reprezentanta in
Romania si sa respecte legislatia in domeniu.
V.6.) Daca este aplicabil,
Criteriul de selectare este conform cu cerintele de la pct.V1., V2.,
modul de
V.3.), V.4.).
selectare/preselectare
VI. PREZENTAREA OFERTEI
Limba română .
VI.1) Limba de redactare a
ofertei
VI.2) Perioada de valabilitate a Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
ofertei
VI.3) Garantie de participare
Cuantumul garantiei de participare
Solicitat □
Nesolicitat 
Nu se solicita garantie de participare la procedura de achizitie
VI.4) Modul de prezentare a
Propunerea tehnică se va elabora astfel încât să se ofere
propunerii tehnice
posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele
prevazute în Caietul de sarcini (Proiectul tehnic).
În acest scop propunerea tehnică va conţine urmatoarele:
a) Graficul de executie exprimat fizic si valoric al lucrarilor
elaborat in ordinea tehnologica de executie, care va prezenta o
durata de executie de maxim 6 luni calendaristice de la data
primiri ordinului de incepere a lucrarilor;
b) perioada de garantie acordata lucrarilor care va fi de
minim 2 ani de la data procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor;
Nota: Ofertele care prezinta o garanţie a lucrarilor mai mică de 2
(doi) ani vor fi considerate neconforme fiind respinse.
d) Se vor prezenta:
-extrasele de materiale
-extrasele de manopera
-consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii- consumurile privind transporturile
VI.5) Modul de prezentare a
propunerii financiare

Formularele se elaboreaza in asa fel incat sa permita calcularea
corespunzatoare a punctajului aferent propunerii financiare.
Formularele care trebuie completate sunt formulare ce contin
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detalierea elementelor de cost ce formeaza propunerea
financiara, respectiv centralizatoarele prezentate in caietul de
sarcini (Proiect Tehnic).
Moneda in care se face oferta financiara este leul.
Toate sumele din listele de cantităţi, formulare si alte documente
trebuie exprimate in lei.
Ofertantul trebuie sa oferteze toate articolele listelor de cantitati
cu preturile unitare aferente, exclusiv TVA si cu TVA.
Se vor pune in evidenta (separat) echipamentele tehnologice –
statie generare energie cu panouri solare, astfel incat sa poata fi
identificat fara dificultate pretul acestora (fara TVA si cu TVA).
Pretul total, inclusiv TVA, din oferta financiara va fi in lei si va
include executarea proiectului „la cheie” cat si a altor costuri cum
ar fi
(si nu numai): organizare santier; paza; asigurarea
echipamentelor, materialelor, utilitatilor, bransamentelor si
racordurilor, constructiilor executate, a materialelor depozitate,
utilajelor si echipamentelor din santier; asigurarea tuturor
angajatilor care vor activa in perimetrul in care se executa
lucrarile conform Proiect Tehnic de executie, pentru accidente de
munca si a oricaror riscuri sau boli profesionale ce pot sa apara;
diverse si neprevazute, consumurile de energie, apa, gaze,
conservarea echipamentelor, materiale de constructie si orice
alte cheltuieli care tin de executarea si asigurarea executarii
lucrarilor.
Pretul contractului nu se actualizeaza si nici nu se accepta vreo
suplimentare, din niciun motiv.
In situatia aparitiei unor lucrari care nu modifica proiectul tehnic
de executie dar reprezinta o solutie tehnica benefica, cu acceptul
beneficiarului, aceasta va fi achitata, direct de catre autoritatea
contractanta, in baza unui act aditional la contractul de achizitie,
respectand valorile unitare din oferta de baza.
VI.6) Modul Prezentarea ofertei Se precizeaza adresa la care se depun ofertele: str. Cringului,
Corp C1, nr. 22, Craiova, jud. Dolj
Persoana contact: Buca Traian, Administrator
Se precizeaza data limita pentru depunerea ofertei: 17.10.2012,
ora 16.30.
 Se detaliaza modul de prezentare/ ambalare/
sigilare/marcare a plicurilor cu documentelor precum si a
mostrelor/schitelor/ dupa caz.
Ofertantul va prezenta: propunerea tehnica si propunerea
financiara intr-un plic sigilat cu mentiunea „PROPUNERE
TEHNICA SI FINANCIARA”, respectiv, documentele de calificare
intr-un alt plic sigilat cu mentiunea „DOCUMENTE DE
CALIFICARE SI/SAU SELECTIE”, intr-un singur exemplar
original. Cele doua plicuri vor fi introduse intr-un alt plic pe care se
va mentiona: Destinatarul (pentru a returna ofertele care
depasesc termenul de depunere sau cele care nu respecta
criteriile de calificare si selectie) si mentiunile „Pentru procedura
de achizitie de lucrari si furnizare echipamente tehnologice –
proiect POR <Infiintarea unui Centru de Intretinere si Reparatii
auto pentru SC Media Team SRL>”, „ A nu se deschide inainte de
sesiunea de evaluare: 17.10.2012, ora 17.00”
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Ofertantul are obligatia sa sigileze plicul exterior si cel doua
plicuri interioare.
Documentele de participare la procedura de achizitie se primesc
de persoana juridica achizitoare numai daca sunt intacte, sigilate
si se păstrează nedeschise, pana la data si ora stabilita pentru
deschiderea ofertelor.
Ofertele vor fi trimise prin posta sau depuse personal la sediul
autorităţii/unitatii contractante unde vor fi inregistrate, in plicuri
sigilate care sa precizeze: denumirea si adresa ofertantului,
pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in
care oferta respectiva este declarata intarziata sau daca
ofertantul dupa evaluarea initiala nu respecta criteriile de
calificare.
Documentele care insotesc oferta si nu se introduc in plic:
- Scrisoarea de inaintare
- Copie C.I
VI.7)Data limita de depunere a 17.10.2012, ora 16.30.
ofertelor
VI.8) Posibilitatea retragerii sau - Se precizeaza conditiile de modificare si retragere a ofertei
In corelatie cu data limita de depunere a ofertei;
modificarii ofertei

Se precizeaza imprejurarile in care ofertele sunt declarate intirziate (depunere
la alta adresa / depunere dupa data/ora limita inscrisa la pct. V.7.)
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta inainte
de data limita pentru depunerea ofertelor dar numai printr-o solicitare
scrisa in acest sens.
In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja
depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea
modificarilor respective de catre Autoritatea contractanta pana la data
limita de depunere a ofertelor, cu amendamentul ca pe plicul exterior se
va marca in mod obligatoriu”MODIFICARI/COMPLETARI”.
Orice oferta sosita dupa termenul limita de depunere va fi considerata
respinsa.

VI.9) Deschiderea ofertelor

Nu exista posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei in
scopul depunerii ulterioare; dupa termenul limita de
depunere, oferta va fi considerata respinsa.
Data, ora si locul deschiderii ofertelor
Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere
Ofertele se vor deschide la data de 17.10.2012, ora 17.00, la
sediul str. Cringului, Corp C1, nr. 22, Craiova, jud. Dolj.
Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertei:
Persoanele imputernicite de Ofertant.
In cadrul şedinţei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei
oferte, cu excepţia situatiei in care au fost depuse după data si ora
limita de depunere sau la o alta adresa decât cele stabilite in
anunţul/invitatia de participare.
Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal
semnat de membrii comisiei de evaluare, de reprezentanţii
operatorilor economici (daca sunt prezenti), in care se
consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective,
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aspectele formale constatate la deschiderea
elementele principale ale fiecărei oferte.

ofertelor,

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Pretul cel mai scazut
VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica




Punctajul se acorda astfel:
- a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 100 de puncte;
- b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel:
P(financiar n) = (pret minim/pret (n)) x 100
Evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea, pentru fiecare oferta, a unui punctaj
rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul.
Comisia va intocmi raportul procedurii de evaluare si va declara castigator ofertantul care a
obtinut punctajul cel mai mare.
In situatia in care sunt 2 sau mai multi ofertanti care au obtinut punctajul cel mai mare,
castigator va fi declarat ofertantul care va asigura perioada de garantie cea mai lunga.
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VIII.1) AJUSTAREA PRETULUI Daca DA, se va preciza modul de ajustare a pretului contractului
CONTRACTULUI
DA □
NU 
VIII.2). GARANTIA DE BUNA
Daca DA, se vor preciza:
EXECUTIE A CONTRACTULUI
- cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual :
DA
NU □ Cuantumul garantiei de buna executie este de 1% din valoarea
contractului , exclusiv TVA din pretul ofertat de castigator.
-modul de constituire a garantiei de buna executie:
a. prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi
partiale. În acest caz, contractantul (ofertantul) are obligatia de a
deschide un cont la dispozitia autoritatii/unitatii contractante, la o
banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de
catre contractant (ofertant) în contul de disponibil astfel deschis nu
trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea/unitatea contractanta
urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pâna la
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie,
sau
b. se va emite scrisoare de garantie in favoarea autoritatii/unitatii
contractante.
Garantia de buna executie va fi valabila 2 ani de la procesul verbal
la terminarea lucrarilor.
Perioada de utilizare si decontare a contului special de garantie
sau scrisorii de garantie este dupa cum urmeaza :
a) 70% din valoarea garantiei, în termen de 14 zile de la data
încheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor,
dacă nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
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b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de
garantie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie
finala.
...............
FORMULARUL 1
înregistrat la sediul autorităţii/unitatii contractante
Nr .......... ../..............
OFERTANTUL
(denumirea/numele)
1. SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către
Ca urmare a invitatiei de participare, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
„Contractului de lucrari pentru construirea centrului de intretinere si reparatii auto
montare si instalare – statie generare energie cu panouri solare pentru SC MEDIA
TEAM SRL”,
OFERTANTUL ......................................va transmite alăturat următoarele:
Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, un exemplar original in limba
romana, conţinând:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare si va satisface cerinţele
dumneavoastră.

Data
completării
Cu stima,
Ofertant,
(semnătura autorizata)
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Formular nr. F/PA/DE
Operator economic
.........................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul,
reprezentant
imputernicit
al
..................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere,
cunoscand dispozitiile articolului 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ca nu ma
aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a
unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale,
pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii .............

Operator economic,
................................
(semnatura autorizata)
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Formular nr. 2

CERTIFICAT
de participare la achiziţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul, ........................., reprezentant legal al.............................................,
întreprindere/firma care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de SC
MEDIA TEAM SRL, în calitate de autoritate/unitate contractantă in data de 17.10.2012,
certific prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele
de vedere.
II. Certific prin prezenta, în numele .........................................., următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care
cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează
în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de
participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea
ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta
sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care,
prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea
ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,
........................
Data..............
Reprezentant/Reprezentanti legali
(semnaturi)
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Formular nr. F/PA/DCP
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului
economic), declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal
privind falsul in declaratii, ca, la procedura pentru atribuirea „Contractului de lucrari pentru
construirea centrului de intretinere si reparatii auto montare si instalare – statie
generare energie cu panouri solare pentru SC MEDIA TEAM SRL” CPV 45210000-2
Lucrări de construcţii de clădiri, 09331200-0 Module solare fotovoltaice, la data de
17.10.2012, organizata de SC MEDIA TEAM SRL, particip si depun oferta:
[ ] in nume propriu.
2. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea/unitatea contractanta daca vor
interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de
atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori,
pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.
3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea/unitatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai SC MEDIA TEAM SRL
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
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Formular nr. PO/VI/OI/2/DNART181
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de
ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea
„Contract de lucrari pentru construirea centrului de intretinere si reparatii auto
montare si instalare – statie generare energie cu panouri solare pentru SC MEDIA
TEAM SRL” CPV 45210000-2 Lucrări de construcţii de clădiri, 09331200-0 Module solare
fotovoltaice, la data de 17.10.2012, organizata de SC MEDIA TEAM SRL, declar pe propria
raspundere ca:
a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele
anterioare, reglementata prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile
prevazute la lit. a);
c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data
solicitata;
d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli in materie profesionala.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
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Formular nr. F/PA/DUIE
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE UTILIZATE
DE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A
CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................... (denumirea/numele
si
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, cunoscand dispozitiile
articolului 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ca ..............................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) se obliga sa dispuna
(subcontractare, proprietate, inchiriere sau tip de contract care-i da dreptul de utilizare) pe
perioada de executare a constructiei de toate utilajele/instalatiile/echipamentele tehnice
necesare indeplinirii in conditii optime a contractului de lucrari.

Data completării,
Ofertant
(semnătura autorizata)

DATE CONTACT BENEFICIAR: SC MEDIA TEAM SRL, Str. Crîngului, nr.22, Craiova, jud. Dolj, Tel.
0721703878, Fax. 0351815252

Formular nr. F/PA/DPACC
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

Declaratie privind personalul responsabil pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, cunoscand dispozitiile
articolului 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ca ..............................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) se obliga sa dispuna pe
perioada de executare a constructiei de toate resursele umane (corespunzatoare din punct
de vedere cantitativ si calitativ/ pregatire profesionala/experienta) necesare indeplinirii in
conditii optime a contractului de lucrari.

Data completarii ...................

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
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Formular nr. F/PA/FOL
Operator economic
...................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre .............................................................
(denumirea autorităţii/unitatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
............. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam lucrarile pentru
construirea centrului de intretinere si reparatii auto, montarea si instalarea – statiei de
generare energie cu panouri solare pentru SC MEDIA TEAM SRL” CPV 45210000-2
Lucrări de construcţii de clădiri, 09331200-0 Module solare fotovoltaice, pentru suma totala
de ..................... (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila in avans de
maximum 50% din suma contractului si apoi dupa receptia lucrarilor/produselor total sau
diferenta dupa aplicarea procentului de avans aferente fiecarui stadiu in parte, la care se
adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ................ (suma in litere si in cifre).
1.a. Valoare lucrare (denumire)......................suma ............... fara TVA, TVA =
.....................;
1.b. Valoare echipamente tehnologice (denumire) ..................suma................ fara TVA,
TVA = ..........................
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem
lucrarile cat mai curand posibil dupa semnarea contractului si sa terminam lucrarile in
conformitate cu graficul de executie anexat, in ............... luni (perioada in litere si in cifre).
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata
in litere si cifre), respectiv pana la data de ................... (ziua/luna/anul), si ea va ramane
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
|_| nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
Data .../.../...
........................., (semnatura), in calitate de ....................., legal autorizat sa semnez oferta
pentru si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)
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ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
Titlul contractului: ...................................
Descriere

Informaţii

SUBCLAUZA

Numele si Adresa
Beneficiarului
Numele si adresa
Antreprenorului
Perioada de Finalizare a Lucrărilor si
predare a echipamentelor
thenologice
Perioada
de Garanţie
(perioada va fi cel putin egala cu 2 ani de la

Maxim ..... luni
.... ani de la data procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor

la data procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor)

Legea Contractului
Limba Contractului
Limba de comunicare
Orele de lucru normale
Suma reţinuta pentru intarzierea
predării Programului de Lucru

Romana
Romana
Romana
.... ore de ..... (ziua – ex. luni) pana ..... (ziua
– ex. vineri), in intervalul .... si ......
0,1% pe zi din suma certificatului de plata
curent

Penalităţi pentru întârziere

0,1% din Valoarea Contractului pe zi, in lei

Moneda si procentele de plata a
avansului

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

Valoarea totala a Avansului

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

Data
/
/
______________ , in calitate de________________________ , legal autorizat sa semnez
(semnătura)
oferta pentru si in numele ________________________________________ .
(denumire/nume operator economic)
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CONTRACT
nr. __________ data _________________

1. Partile
In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Anexei VI la Contractul de finantare
prin Programul Operational Regional 2007-2013 (POR 2007-2013) nr. 3016/14.05.2012- „Instructiuni
privind atribuirea contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii ”, s-a incheiat prezentul contract de
lucrari,
intre
SC MEDIA TEAM SRL, adresa str. Cringului nr. 22, telefon/fax 0721703878/0351815252, numar de
inmatriculare J16/68/2008, cod fiscal 23077364, cont RO67RNCB0140098360780003, reprezentata
prin Buca (Catana Buca) Traian, functia Administrator, in calitate de achizitor, pe de o parte,
si
.......... (denumirea operatorului economic), adresa ........., telefon/fax ..........., numar de inmatriculare
.........., cod fiscal ........., cont (trezorerie, banca) ..........., reprezentata prin .......... (denumirea
conducatorului), functia ........, in calitate de executant, pe de alta parte.
2. Definitii
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(Se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract.)
3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de 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 reprezinta zile calendaristice, daca nu se
specifica in mod diferit.
CLAUZE OBLIGATORII
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina constructie hala metalica

demontabila parter si furnizare echipamente tehnologice – statie generare energie cu
panouri solare, in cadrul proiectului cu titlu: „Infiintarea unui Centru de Intretinere si
Reparatii auto pentru SC Media Team SRL” - SMIS 25492, in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.
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4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de .......... mii lei, pentru executia,
finalizarea si intretinerea ............. (denumirea lucrarii).
5. Valoarea contractului si termene de plata
5.1. Beneficiarul este obligat sa achite pretul lucrarilor de executie si constructie, conform situatiilor de
lucrari verificate si confirmate de beneficiar;
5.2. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de
........ mii lei, dupa caz, .......... euro, la care se adauga TVA ......... mii lei si cuprinde:
Denumire stadii fizice:
Rezistenta infrastructura
Rezistenta suprastructura
Arhitectura, tamplarie si finisaje
Instalatii sanitare
Instalatii electrice
Statie PV
AVANS LUCRARE

Pret/stadiu

(maximum 50% din valoarea contractului)

Plata se va face astfel:
Avans:
- ...... lei, la semnarea contractului;
Stadii fizice:
Denumire stadii fizice:

Pret/stadiu (se va aplica

Termen de plata

procent din avans la fiecare
stadiu fizic si se va scadea
din pretul total al stadiului)

La terminare - Rezistenta infrastructura
La terminare - Rezistenta suprastructura
La terminare - Arhitectura, tamplarie si finisaje
La terminare - Instalatii sanitare
La terminare - Instalatii electrice
La terminare - Statie PV
6. Durata contractului
6.1. - Durata prezentului contract este de ..... luni. Data inceperii: __________; Data finalizarii:
______.
(Se inscriu perioada si data.)
6.2. - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de .......
(Se inscrie data la care inceteaza contractul.)
7. Executarea contractului
Executarea contractului incepe dupa predarea amplasamentului, la data de ........ si se va finaliza prin
receptia lucrarilor la data de .......
(Se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul.)
8. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:
- oferta tehnica;
- documentatia tehnica asumata prin participarea la procedura, inclusiv proiectul tehnic de executie.
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9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.
9.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat
dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire
si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor
astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare,
partile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
9.3. - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.
10. Obligatiile principale ale executantului
10.1.
(1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive,
cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
10.2. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii,
spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie, daca
acesta difera fata de cel propus in faza de ofertare, din cauze care nu ii pot fi imputate.
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile ulterioare.
(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite
de el.
(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului orice documente pe care
executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
10.4. - Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata in contract, referitoare la lucrare, cu exceptia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale.
10.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata,
pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte
furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
10.6. - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp
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cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
10.7. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere
a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.
10.8. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia,
in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.9. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va
alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce
va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca
deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa,
atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege inclusiv
ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin "vehicul" se intelege orice
ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.
(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu
sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul
facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror
drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
10.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.
10.11. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 5 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe
toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a
nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.
10.12. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.
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11. Obligatiile achizitorului
11.1. - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.
11.2. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre executant.
11.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie
necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in doua exemplare, la termenele stabilite
prin graficul de executie a lucrarii.
11.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului.
11.5. - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5
zile de la notificarea executantului.
11.6. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.
12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca
penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului in cuantum de 0,01%/zi
intarziere.
12.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota
procentuala din plata neefectuata in cuantum de 0,01%/zi intarziere.
12.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.
12.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresata executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
CLAUZE SPECIFICE
13. Garantia de buna executie a contractului
13.1. - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de
.........., pentru perioada de .........., astfel:
a. prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, executantul are
obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la o banca agreata de ambele parti. Suma
initiala care se depune de catre executant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai
mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa
alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
executantului pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie,
sau
b. se va emite scrisoare de garantie in favoarea autoritatii/unitatii contractante.
Garantia de buna executie va fi valabila 2 ani de la procesul verbal la terminarea lucrarilor.
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Perioada de utilizare si decontare a contului special de garantie sau scrisorii de garantie este dupa
cum urmeaza :
a) 70% din valoarea garantiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de receptie
la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrărilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.
.
13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate.
13.3. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termenul mentionat la art. 13.1
de la data executarii obligatiilor asumate.
13.4. - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.
14. Inceperea si executia lucrarilor
14.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la
semnarea contractului.
(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.
14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate
la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date
contractuale.
(Se precizeaza datele intermediare, daca este cazul.)
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de
executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia
achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a
lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii
lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre
indatoririle asumate prin contract.
(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute la pct. 11.1 alin. (2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si
anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca
este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
14.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile
si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei
provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.
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(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului,
si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate
de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.
15. Intarzierea si sistarea lucrarilor
15.1. - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea
contractului de catre acesta
Indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei
parti a acestora. In aceasta situatie, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de
executie la care executantul are dreptul.
15.2. - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista
lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevazut la clauza 18.2; in acest caz, va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.
16. Finalizarea lucrarilor
16.1. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data semnarii contractului.
16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor,
la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
16.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
16.4. - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.
17. Perioada de garantie acordata lucrarilor
17.1. - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia
finala.
17.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor
defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite
care ii revin in baza contractului.
17.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin. (2), achizitorul
este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente
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acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite
acestuia.
18. Modalitati de plata
18.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenit de la
emiterea facturii de catre acesta, 28 de zile;
18.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 20 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul
executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare
a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel
mult 1 zi lucratoare.
18.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicita, numai in limita
valorica prevazuta de lege si de conditiile mentionate in fisa de date a procedurii de achizitie atasata
prezentului contract, adica maximum 50% din valoarea contractului.
18.4. - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la
valoarea lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate
trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o
rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte
pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in
cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit, 5 zile de la inaintarea acestor situatii
catre achzitor.
(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea
si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a
lucrarilor executate
18.5. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special,
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
18.6. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de
eliberarea certificatului de receptie finala.
19. Ajustarea pretului contractului
19.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.
19.2. - Pretul contractului nu se ajusteaza.
20. Asigurari
Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.
21. Amendamente
21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului, cu respectarea insa a conditiilor specificate in fisa de date a procedurii de achizitie
atasate prezentului contract.
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22. Subcontractanti
22.1. - Executantul are dreptul de a subcontracta partial sau total lucrari in cadrul prezentului
contract, in conditii de calitate similare celor impuse prin prezentul contract.
22.2. Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora va fi comunicata sub forma
unei notificari achizitorului, lunar, daca exista modificari sau noi subcontractanti.
22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.
22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea sub contractantului nu va modifica pretul contractului si va fi
notificata achizitorului.
23. Cesiunea – este interzisa.
24. Forta majora
24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
24.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
24.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
24.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
24.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 2
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
25. Solutionarea litigiilor
25.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti din Romania.
26. Limba care guverneaza contractul
26.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
27. Comunicari
27.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
27.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
28. Legea aplicabila contractului
28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Alte clauze:
29. Executantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică,
persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a
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candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel
puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza
imorală.
Partile au inteles sa incheie astazi, ................, prezentul contract in 3 (trei) exemplare, unul pentru
executant si doua pentru achizitor.
(Se precizeaza data semnarii de catre parti.)
Achizitor,
.........................................
(semnatura autorizata)
LS

Furnizor,
......................................
(semnatura autorizata)
LS
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