CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
nr. ............../..............................

1. In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de prestare
de servicii,
intre
1.1.MUNICIPIUL ONESTI, adresa Bd. Oituz nr. 17, , judeţul Bacău, telefon/fax 0234324243, cod
fiscal 4353250, cont trezorerie RO82TREZ06224660220XXXXX, deschis la Trezoreria Oneşti,
reprezentata prin Ing. NICOLAE GNATIUC, functia Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte,
si
1.2 – S.C..................................., denumită operator economic, adresă sediu str. ............................
nr............, judeţul .............................., tel. ......................, fax ............................., număr de
înmatriculare
................................,
cod fiscal
…………………………,
cont
………………………………………….., deschis la ……………………………, reprezentată prin
…………………….., funcţia ……………………, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte, a
intervenit următorul contract:
.
2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura cu
serviciile prestate conform contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci 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;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(Se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract.)
3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si 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. - Prestatorul se obliga sa presteze servicii avind ca obiect:

Prestari servicii dirigintie de santier : Nr. si denumire lot
pentru urmatorul domeniu de activitate:
-3.3.Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu-de interes local, conform prevederilor
Ordinului MDRT nr.1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier.
in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit in prezentul contract pentru
serviciile prestate.
5. Pretul contractului

5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de
.............. lei la care se adauga .............. in valoare de .............. lei , astfel:
5.2 - Decontarea se va face lunar, proportional cu valoarea lucrarilor executate si confirmate de
beneficiar pentru executant., in functie de valoarea situatiilor de plata
6. Durata contractului
6.1. - Prezentul contract isi produce efectele de la data semnarii lui de catre ambele parti pana la
admiterea receptiei finale a lucrarilor si inceteaza sa produca efecte la data indeplinirii integralea
obligatiilor asumate de ambele parti.
Prelungirea duratei contractului de lucrari va duce la prelungirea contractului de servicii, in mod
obligatoriu si neconditionat, cu aceeasi perioada, fara a se suplimenta valoarea contractului de
servicii..
6.3. - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte dupa admiterea Receptiei finale a lucrarilor.
7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului incepe dupa emiterea Ordinului de incepere din partea beneficiarului
investitiei.
7.2 Durata de prestare a serviciilor de dirigentie de santier este egala cu durata de executie a
lucrarilor.
8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
- caietul de sarcini
-oferta operatorului
9. Obligatiile principale ale prestatorului
9.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi in conformitate cu standardele şi criteriile de
calitate in vigoare..
Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de la emiterea ordinului de incepere, pana la data
admiterii Receptiei finale a lucrarilor in conformitate cu termenul de prestare prezentat in contract..
9.2. Prestatorul este obligat sa fie autorizat ca diriginte de santier in domeniul:
-3.3.Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu-de interes local, conform prevederilor
Ordinului MDRT nr.1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier, cu modificarile si completarile ulterioare.
9.3 Prestatorul se obliga sa presteze următoarele activităţi:
- Coordonarea activităţilor specifice de dirigentie pentru specialităţile cerute in caietul de sarcini.
- Reprezentarea beneficiarului, in raportul cu proiectantul, expertul tehnic, furnizorii de utilităţi, ISC,
executantul lucrării si toate celelalte parti implicate in implementarea proiectului.
- Verificarea conformităţii, din punct de vedere calitativ si cantitativ al materialelor si produselor
puse in lucrare cu cerinţele proiectului;
- Verificarea respectării cerinţelor reglementate legal si tehnic privind atestarea si controlul
calităţii, privind utilizarea de produse noi;
- Verificarea legalităţii execuţiei lucrărilor de construcţii
- Verificarea conformităţii documentaţiei de execuţie cu reglementările legale si tehnice specifice
- Depunerea rapoartelor la autoritatea contractanta (conform caietului de sarcini):
a) Raport la începerea lucrărilor - prezentat in termen de 10 zile de la data începerii
contractului si va cuprinde:
- analiza generala asupra implementării contractului.
- datele iniţiale existente, problemele care pot apărea si posibilele soluţii;
- informaţii privind stadiul asigurării tuturor condiţiilor legale si tehnice pentru execuţia lucrărilor
precum si stadiul mobilizării executantului;
b) Rapoarte intermediare - vor fi Înaintate lunar odată cu situaţiile de lucrări acceptate la plata
si va conţine:
- raportul detaliat al execuţiei lucrărilor (in scris si cu fotografii) care trebuie sa cuprindă detalierea
tuturor lucrărilor executate in perioada raportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic,
stadiul lor curent
- calitatea lucrărilor executate, a utilajelor, echipamentelor si instalaţiilor puse in opera si documentele
de inregistrare/atestare a calităţii;
- volumul lucrărilor executate si acceptate la plata, cumulat de la începutul lucrărilor (valoric si
procentual), din care in luna curenta;
- probleme legate de protecţia muncii;
- probleme deosebite intervenite pe parcursul perioadei de raportare;
- probleme legate de documentaţia de execuţie si modul de soluţionare a acestora

c) Raport final - cu termen de predare de 5 zile calendaristice de la data comunicării
executantului ca a finalizat execuţia lucrărilor si va cuprinde informaţii privind:
- calitatea lucrărilor executate, inclusiv modul de remediere a eventualelor defecte;
- cantitatea si valoarea lucrărilor executate si propuse a fi recepţionate;
- cartea tehnica a construcţiei;
- dezafectarea lucrărilor provizorii

Orice neconformitate legata de adaptarea la teren a proiectului care poate prejudicia continuarea
sau realizarea unui obiect sau a lucrării in ansamblu, va fi adusa la cunoştinţa autorităţii contractante.
Toate rapoartele menţionate mai sus vor fi depuse la autoritatea contractanta, atat pe suport de
hârtie cat si in format editabil (Microsoft Word, Excel sau echivalent).
Dirigintele de şantier trebuie sa verifice si sa răspundă de:
a)verificarea conformităţii, din punct de vedere calitativ, a materialelor si produselor puse in lucrare
cu cerinţele proiectului;
b)verificarea respectării cerinţelor reglementate legal si tehnic privind atestarea si controlul calităţii,
privind utilizarea de produse noi; c)verificarea legalităţii execuţiei lucrărilor de construcţii;
d)verificarea conformităţii documentaţiei de execuţie cu reglementările legale si tehnice specifice.
Dirigintele de şantier isi va exercita atribuţiile in următoarele faze tipice derulării execuţiei unui
obiectiv de investiţii:
- pregătirea execuţiei lucrărilor;
- execuţia propriu-zisa;
- recepţia la terminarea lucrărilor;
- perioada de garanţie
In conformitate cu legislaţia în vigoare, dirigintele de şantier va fi responsabil pentru următoarele activităţi in
legătura cu contractul de execuţie de lucrări, dar nu limitativ:
Verifica respectarea legislaţiei cu privire la produsele puse in opera, respectiv existenta
documentelor de atestare a calităţii, corespondenta calităţii acestora cu prevederile din documentele de
calitate, din contract, din proiect;
Interzice utilizarea produselor necorespunzatoare sau tara certificate de conformitate, fara
agrement tehnic (pentru materiale netraditionale sau din import) sau fara declaraţie de conformitate a
calităţii;
Verifica existenta autorizaţiei de construire, precum si îndeplinirea condiţiilor legale cu privire
la încadrarea in termenele de valabilitate;
Verifica corespondenta dintre prevederile autorizaţiei de construire si ale proiectului;
Preia ampasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului libere de orice sarcina;
Participa împreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a construcţiei si la
stabilirea bornelor de reper;
Preda executantului terenul rezervat pentru organizarea de şantier;
Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevăzute pentru realizarea
construcţiilor;
Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect si corelarea acestora,
controlează respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi
pentru cerinţele stabilite prin legea nr.10/1995 si existenta vizei expertului tehnic atestat;
Verifica existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum si a
programului de control al proiectantului;
Verifica existenta si valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, valabilitatea autorizaţiei de
construire, precum si respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnica;
Verifica existenta si respectarea "Planului calităţii" si a procedurilor/instrucţiunilor tehnice
pentru lucrarea respectiva;
Urmăreşte realizarea lucrărilor in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, prevederi
contractuale, a caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare, admiţând ia plata numai
lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ;
Verifica respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurării nivelului calitativ prevăzut in documentaţia tehnica, in contract si in normele tehnice in
vigoare;
Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrările la care reglementările tehnice au
prevederi in acest sens;
Efectuează verificările prevăzute in normele tehnice si semnează documentele întocmite ca
urmare a verificărilor (procese verbale in faze determinante, procese verbale de lucrări ce devin
ascunse, etc);
Participa la verificarea in faze determinante;
Interzice utilizarea de tehnologii noi, neagrementate tehnic;
Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si in registre rezultatele din
buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator;
Urmăreşte realizarea construcţiei in conformitate cu proiectul tehnic, prevederi contractuale si
reglementările legale in vigoare, admiţând la plata numai lucrările corespunzătoare din punct de
vedere calitativ si cantitativ;

Dispune sistarea execuţiei, demolarea sau dupa caz refacerea lucrărilor executate
necorespunzator de către executant in baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate
prin lege pentru elaborarea acestora; înştiinţează beneficiarul de indata ce propunerea de modificare a
unor soluţii tehnice prevăzute in proiect ii este adusa la cunoştinţa
Transmite proiectantului si beneficiarului pentru soluţionare sesizările proprii, ale organelor
abilitate, precum si ale altor participanţi la realizarea construcţiei privind neconformitatile si
neconcordantele apărute pe parcursul execuţiei;
Verifica respectarea cerinţelor stabilite de Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcţii, cu
modificările si completările ulterioare, in cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau
adoptării de noi soluţii care schimba condiţiile iniţiale;
Urmăreşte respectarea de către Executant a dispoziţiilor si/sau a masurilor dispuse de
Proiectant/de organele abilitate;
Preia documentele de Ia Executant si Proiectant si completează cartea tehnica a construcţiei cu
toate documentele prevăzute de reglementările legale;
Urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier si preda terenul deţinătorului
acestuia;
Participa la recepţia la terminarea lucrărilor si la recepţia finala a acestora, asigura
secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor si 'întocmeşte actele de recepţie;
Urmăreşte rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepţie si întocmeşte
documentele de aducere la îndeplinire a masurilor impuse de comisia de recepţie;
Urmăreşte modul de rezolvare a eventualelor deficiente apărute pe durata de garanţie a
lucrărilor;
Preda Beneficiarului actele de recepţie, documentaţia tehnica si economica a construcţiei,
împreuna cu cartea tehnica a construcţiei.
Dirigintele de şantier răspunde in cazul neaducerii la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute anterior,
precum si in cazul neasigurarii din culpa sa a realizării nivelului calitativ al lucrărilor la nivelul
prevăzut in contract, proiect, caietele de sarcini si in reglementările tehnice in vigoare.
9.4 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele din legislaţia in
vigoare, cerute in caietul de sarcini.
9.5 - Prestatorul se obliga sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii si acţiuni in justiţie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, mărci înregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau in legătura cu produsele achiziţionate, si
ii)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei in care o
astfel de Încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de către achizitor
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit art. 15, serviciile prestate in termenul convenit.
10.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in 60 de zile de la emiterea facturii
de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
10.3. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevazute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul
onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati,
o suma echivalenta cu 0,02% / zi din pretul contractului.
11.2. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.
11.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta
anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Garantia de buna executie a contractului
12.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în cuantum de 0,5% din
valoarea contractului, astfel:
12.1.1. Fie prin deschiderea unui cont la Trezorerie la dispoziţia autoritatii contractante. Suma iniţială
care se depune de către furnizor în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul
contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze

acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa
sumei de 5%, din valoarea contractului fără TVA 12.1(.2). Fie direct la casieria primăriei municipiului
Oneşti.
(2) Prestatorul se obligă să-l numească ca împuternicit pe achizitor, asigurându-i accesul
necondiţionat la contul constituit conform alin .(1), în condiţiile prezentului contract.
12.2 – (1) Neconstituirea garanţiei de bună execuţie, atrage de la sine rezilierea de drept a
contractului, fără punere în întârziere sau îndeplinirea unei formalităţi prealabile de către achizitor.
12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile
care nu au fost respectate.
12.4. - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.
13. Alte responsabilitati ale prestatorului
13.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul
si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva,
cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul
de prestare convenit, conform ofertei din anexă. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului.
14. Alte responsabilitati ale achizitorului
14.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe
care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.
15. Receptie si verificari
15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
15.2. - Verificarile vor fi efectuate de către managerul de proiect in conformitate cu prevederile din
prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea
reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
16.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in termenul stabilit în Ordinul de
incepere.
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
16.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora
prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare trebuie finalizate in termenul
convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau
ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului
de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor
sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor
semna un act aditional.
16.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta
are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor,
prin act aditional.
16.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
prestatorului.
17. Ajustarea pretului contractului
17.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.
17.2. - Pretul contractului nu se ajusteaza.
18. Amendamente
18.1. - 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.
19. Subcontractanti
19.1. - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.
19.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate
cu acestia se constituie in anexe la contract.
19.3. - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.
19.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata
achizitorului.
20. Cesiunea
20.1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.
21. Forta majora
21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
21.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
21.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
21.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
22. Solutionarea litigiilor
22.1. - Achizitorul si prestatorul 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.
22.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie
prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din
Romania.
23. Clauza anticoruptie
23.1. Prestatorul se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru a evita coruptia si mita. In
consecinta, acesta nu va suferi, promite sau acorda si nu va determina un tert sa ofere, sa promita sau
sa acorde, prin intermediul angajatilor, membrilor din conducerea acestora sau tertilor, beneficii sau
alte avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau invitatii care nu au in principal scopuri
profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, vacante si alte asemenea)
angajatilor sau membrilor din conducerea achizitorului, inclusiv rudelor acestora si altor persoane
aflate in relatii stranse similar acestora.
23.2. In cazul unei incarcari grave a prezentei clauze, achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral,
instantaneu, contractul existent fara preaviz si fara interventia instantelor judecatoresti, respectiv are
dreptul de a sesiza organele competente potrivit legii.
24. Limba care guverneaza contractul
24.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
25. Comunicari
25.1. - (1) Orice comunicare dintre 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.

25.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
26. Legea aplicabila contractului
26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie prezentul contract astazi, ............................in patru exemplare.
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contract,
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procedura
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Vizat juridic,
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economic,
Avizat pentru
legalitate
APROBAT,
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IEIDL
Consilier C.A.P.
Sef Serviciu IEIDL
Sef Serviciu Juridic
Sef Serviciu BugetContabilitate
SECRETARUL
MUNICIPIULUI
ONESTI
VICEPRIMAR
PRIMAR
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Ing.Mancas Alice
Ec.Pintilie Nicolae
Ing. Livia Bordei
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Data
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Director
…………………………

Cons. Jur. Daniel Spanu
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ABAGERU LAURA
NICOLAE GNATIUC

(denumirea/numele)
FORMULARUL 6
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(art. 164 din Legea 98/2016)
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte
publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea
uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
respectiv:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea
terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările
ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a
fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene
din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum
este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de
care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

FORMULARUL 7

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 DIN LEGEA NR. 98/2016)
Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic
persoana
juridică],
în
calitate
de
ofertant
la
procedura
de
................................................................................................
pentru
achiziţia
de
............................................................................................................................,
cod
CPV
..................................., la data de ............................., organizată de MUNICIPIUL ONESTI, declar pe
proprie răspundere că:
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată )

Anexa 1 din
Legea nr. 346/2004

DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii
I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii
......................................................................................................................................................
Adresa sediului social
.....................................................................................................................................................
Cod unic de înregistrare
....................................................................................................................................................
Numele şi funcţia
....................................................................................................................................................
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
[ ] Intreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar
din situaţia economico-financiară a intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia,
fără anexa nr. 2.
[ ] Intreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor
calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor atasa la
declaraţie.
[ ] Intreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)

Numărul mediu anual de salariaţi

Exerciţiul financiar de referinţă2
Cifra de afaceri anuală netă
(mii lei/mii Euro)

Active totale
(mii lei/mii Euro)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care
determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-intreprindere, intreprindere mică, mijlocie
sau mare).
[ ] Nu
[ ] Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior.
Semnatura .....................................................................................
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte intreprinderea)
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
Data întocmirii ....................................
Semnatura ..........................................
___________
1
) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 681 din 29/07/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
2
) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele
realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În

cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi
activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

Anexa nr. 2 din
Legea nr. 346/2004
CALCULUL
pentru întreprinderile partenere sau legate
Sectiunile care trebuie incluse, dupa caz:
- sectiunea A, daca întreprinderea solicitanta are cel putin o întreprindere partenera (precum si orice fise aditionale);
- sectiunea B daca întreprinderea solicitanta este legata cu cel putin o întreprindere (precum si orice fise aditionale).
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

Perioada de referinta
Numărul mediu
anual de salariaţi

Cifra medie de afaceri
anuală netă
(mii lei/mii Euro)

Total active
(mii lei/mii
Euro)

1. Datele1) intreprinderii solicitante
sau din situatiile financiare anuale
consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1
din sectiunea B2)
2. Datele cumulate1) in mod proportional ale
tuturor intreprinderilor partenere,daca este cazul
(se vor introduce datele din sectiunea A)

3. Datele cumulate ale tuturor
intreprinderilor
legate1) (daca exista), daca nu au fost deja incluse
prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor
introduce datele din tabelul B2 din sectiunea B)

TOTAL

Datele incluse în sectiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria
întreprinderii" din anexa nr. 1.
___________
1
) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele
realizate în ultimul exercitiu financiar raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. În
cazul întreprinderilor nou înfiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si
activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.
2
) Datele întreprinderii, inclusiv numarul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza situatiilor financiare
anuale si a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situatiilor financiare anuale consolidate ale
întreprinderii ori a situatiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusa.

FORMULARUL 8

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de
................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect
....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an),
organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia
prevăzută la art. 167 din Legea 98/2016
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

FORMULARUL 9

OPERATOR ECONOMIC
____________________

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

1.
Subsemnatul/a……………………,
în
calitate
de
…………………….(ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din
capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de
supervizare al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si subunitatilor sale;
b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al
doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a
Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si subunitatilor sale;
c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi
imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii
de decizie în cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si subunitatile sale implicate în procedura de atribuire;
e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si
subunitatile sale implicate în procedura de atribuire.
2. Subsemnatul/a………………………….…. 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.
3. 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.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Directiei Silvice Galati cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură
cu activitatea noastră.
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

ANEXA LA FORMULARUL 9
Anexă a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese
TABEL
CU PERSOANELE CU FUNCŢIE DE DECIZIE IN CADRUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE, ÎN CEEA CE
PRIVEŞTE ORGANIZAREA, DERULAREA ŞI FINALIZAREA ACHIZITIEI DIRECTE

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numele si Prenumele

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Oprea Manuela Gabriela
Laura Teodora Romedea
Doina Ghiba
Agapi Mircea
Antohe-Marica Loredana
Călin-Ghioc Crenguţa
Cristea Alexandru
Dumitru Mihai
Ene Gheorghe
Florian Constantin
Geaboc-Bădic Rodica-Mihaela
Herghelegiu Alina
Lazăr Constantin
Lemnaru Emil
Moraru
Marian- Dorin
Ostache Florin
Panfil Gelu-Ionuţ
Paşcu-Apăvăloaie Elena
Roşca Sorin
Secară
Oana- Mihaela
Sergentu Adrian
Vasiloiu
Bogdan-Cosmin
Zarzu
Octavian-Ciprian
Pintilie Nicolae
Mancas Alice
Rachieru Nicoleta
Benahmed Hajnalka
Boras Mariana

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Nicolae Gnatiuc
Abageru Laura
Ionuţ Tenie
Daniel Spânu
Buzdugan Liviu
Livia Bordei

Functia
Primar
Viceprimar
Administrator Public
Secretar
Arhitect sef
Sef Serviciu Integrare Europeana, Investitii si
Dezvoltare Locala
Director Executiv D.T.D.P.P.
Şef Serviciu Juridic
Şef Serviciu Buget Contabilitate
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier Local
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier

Data completării:_____/_____/_____.
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez
(semnatura autorizată)
(calitatea de reprezentare)

FORMULARUL 11
OPERATORUL ECONOMIC
.....................................................................................
(denumirea/numele)
.....................................................................................
(adresă)
.....................................................................................

(datele de identificare ale societăţii)
EXPERIENŢA SIMILARĂ
Achiziţia: „Prestari servicii dirigintie de santier-2 loturi

Nr si denumire lot”
Cod de clasificare CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor
Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, prin prezentarea contractului de
antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie.
1. Denumirea şi obiectul contractului:...............................................................................
Numărul şi data contractului:.........................................................................................
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:.................................................................
Adresa beneficiarului/clientului:.....................................................................................
Ţara:..............................................................................................................................
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)
|_| contractant asociat
|_| subcontractant
4.Valoarea contractului
- exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul................................................
- exprimată in echivalent euro* ...................................................................................
a) iniţială (la data semnării contractului): ......................................................................
b) finală (la data finalizării contractului): .........................................................................
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:
........................................................................................................................................
6. Durata de contractului (luni)
a) contractată - termen PIF:..............................................................................................
b) efectiv realizată - PIF;...................................................................................................
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale
încheiate cu beneficiarul:..............................................................
7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie:
.....................................................................................................................................
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:
...........................................................................................................................................
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la
suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de servicii prevăzute în contract:
Data completării:_____/_____/_____.
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez
(semnatura autorizată)
(calitatea de reprezentare)
oferta pentru şi în numele _____________________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULARUL 15

OPERATORUL ECONOMIC
.....................................................................................
(denumirea/numele)

.....................................................................................
(adresă)
.....................................................................................
(datele de identificare ale societăţii)

DECLARAŢIE
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite
de subcontractanţi
Achiziţia: „Prestari servicii dirigintie de santier-2 loturi

Nr si denumire lot”
Cod de clasificare CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor

Subsemnatul......................................................................,
reprezentant
împuternicit
al.......................................................................................................................................,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
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 MUNICIPIULUI ONEŞTI, B-dul Oituz nr. 17, judeţ Bacău cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Data completării:_____/_____/_____.
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez
(semnatura autorizată)
(calitatea de reprezentare)
oferta pentru şi în numele ____________________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

Anexă la
FORMULARUL 15
TABEL
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite
de subcontractanţi

Nr.
Crt.

Denumire
subcontractant

Partea/părţile din
contract ce urmează a fi
subcontractante

Valoarea
subcontractată
si procent

Acord subcontractor cu specimen de semnatură (semnatura si
stampila)

1.
2.
3.

Anexam Acordul/Acordurile de subcontractare încheiate cu fiecare subcontractant declarat (daca este cazul.
În situația în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare, la semnarea contractului de lucrări, vom prezenta Contractul/Contractele de subantrepriză încheiate cu
subcontractantul/subcontractanții declarat/declarați, în aceleaşi condiţii în care voi semna contractul cu achizitorul.
Data completării:_____/_____/_____.
Subsemnatul_______________________, în calitate de ____________________________, legal autorizat să semnez
(semnatura autorizată)
(calitatea de reprezentare)
oferta pentru şi în numele ___________________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULARUL 16
OPERATORUL ECONOMIC
.....................................................................................
(denumirea/numele)
.....................................................................................
(adresă)
.....................................................................................
(datele de identificare ale societăţii)
Către

FORMULAR

DE

OFERTĂ

Municipiul Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, Jud. Bacău
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 prestam
serviciile mentionate in documentatia de atribuire :

„Prestari servicii dirigintie de santier-2 loturi
Nr si denumire lot”
Cod de clasificare CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor
pentru suma de __________________________lei la care se adaugă _______________
________________________lei T.V.A. , reprezentând____________ EURO, la un curs valutar din
(suma in
litere si in cifre)
_________________,
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa executam lucrarile in conformitate
cu graficul de execuție anexat, respectiv în timpul de executie de _________ luni calendaristice.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 180 zile (o sută optzeci de zile), respectiv
pana la data de ________________________ (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte 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.
6. În cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, constituim garantia de buna executie in
conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire, respectiv:
|_| printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de
asigurări, care devine anexă la contract.
|_| reţineri succesive din facturile emise, în cuantum de |_| 10 % sau |_| 5%(in cazul IMM) pentru fiecare
factură în parte.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti
primi.
Data completării:_____/_____/_____.
Subsemnatul_____________, în calitate de ______________, legal autorizat să semnez
(semnatura autorizată)
(calitatea de reprezentare)
oferta pentru şi în numele ___________________________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULARUL 2

OFERTANT
.........................................
(denumirea/numele)
...............................................................
(adresă)
...............................................................
(datele de identificare ale societăţii)

nr. ........... / ......................

DECLARATIE
privind
denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ terţului
susţinător

Subsemnatul ........................................................................................., reprezentant împuternicit al
..................................................................
..........................................................................................................................,
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în
acte publice, denumirea şi datele de identificare ale participanţilor in cadrul ofertei depusa de sus numita la
procedura de atribuire a contractului de servicii:

„Prestari servicii dirigintie de santier-2 loturi
Nr si denumire lot”
Cod de clasificare CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor

DENUMIRE OPERATOR

ADRESĂ, TELEFON, FAX,
EMAIL

NR.
ÎNREGISTRARE IN
REGISTRUL
COMERTULUI,
COD UNIC DE
INREGISTRARE
FISCALA

CALITATEA DE
PARTICIPANT LA
PROCEDURĂ

Nota: Se vor mentiona toti operatorii economici si calitatea lor de participanti la procedura (ofertant/ ofertant
asociat/ tert sustinator/ subcontractant). In cazul asocierii se va preciza cine este liderul asocierii. Se vor
preciza pentru fiecare (ofertant/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant) datele de identificare.

Data completării:_____/_____/_____.
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez
(semnatura autorizată)
(calitatea de reprezentare)
oferta pentru şi în numele ___________________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
ASOCIAT 1______________
ASOCIAT 2______________
(denumirea/numele/adresă,datele de identificare ale asociaţilor)

ACORD DE ASOCIERE
in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica

„Prestari servicii dirigintie de santier-2 loturi
Nr si denumire lot”
Cod de clasificare CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor
Prezentul acord de asociere, numit în continuare Acord, a fost redactat şi semnat în data de
……………….…..,anul……………….., localitatea ………..…., judeţul ……………..,
Art.1 – Părţile acordului:
Încheiat între:
1. Numele complet al firmei/companiei……………………………………………………………. cu sediul în
………………………………... (se va completa adresa), telefon …………..…. , fax…..….., cod poştal…….…,
înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr ………………….., Cod unic de înregistrare …………….……..,
Cont bancar ……………………………………………………., deschis la…………………………………,
reprezentat de ……………………….…………..
având funcţia de………………………...….
Şi
2. Numele complet al firmei/companiei……………………………………………………………. cu
sediul………………………………...(se va completa adresa), , telefon …………..…. ,
fax…..…..,
cod
poştal…….…, înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr ………………….., Cod unic de înregistrare
…………….……..,
Cont
bancar
…………………………………………………….,
deschis
la…………………………………, reprezentat de ……………………….…………..
având
funcţia
de………………………...….
(se va completa şi pentru al treilea partener, dacă va fi cazul)
(firmele/companiile asociate sunt denumite „Părţi", respectiv „Parte")
Ţinând cont de obligaţiile asumate prin prezentul Acord, Părţile convin următoarele:
Art.2 - Obiectul Acordului:
2.1 Obiectivul Acordului este de a reglementa principiile pe baza cărora se vor stabili relaţiile de colaborare
între Părţi, cu scopul de a pregăti documentaţia Ofertei şi a participa la procedura având ca obiect:

„Prestari servicii dirigintie de santier-2 loturi
Nr si denumire lot”
Cod de clasificare CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor

finanţată din buget local.
2.2 Prevederile acestui Acord se referă exclusiv la activităţile pe care Părţile şi le-au asumat în comun pentru :
a)participarea la procedura de achiziție publică organizată de MUNICIPIUL ONEȘTI pentru atribuirea
contractului de execuție a lucrărilor aferent obiectivului menționat,
b) îndeplinirea în común a obligaţiilor contractuale stabilite prin contractul de execuție lucrări încheiat cu
Municipiul Oneşti, în condiţiile legii.
Art.3 - Obligaţiile Partilor:
A. Părţile îşi vor desemna prin Acord următoarele:
1) Se împuternicește S.C. ……………………………., reprezentată prin ……………………………… (numele și
prenumele persoanei) având calitatea de Lider all asocierii pentru întocmirea ofertei comune, semnarea și
depunerea acesteia în numele și pentru asocieraea constituită prin prezentul acord. Liderul asocierii preia
responsabilitatea şi primeste instrucţiuni de la beneficiar în folosul partilor.
2) Persoana care în baza unei împuterniciri legalizate la notariat va avea dreptul să semneze Contractul
şi documentele aferente, pe parcursul derulării acestuia este ………………………………………
………………………… (nume/ prenume/ A.I./ Seria/ nr./ Eliberat la…/ de…/CNP/).
3) Repartizarea obligaţiilor parteneriale (activităţile care vor fi întreprinse de fiecare partener în cursul
derulării contractului), conform tabelului anexat.
4) Modalitatea de impărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate, conform procentelor de participare a
fiecărei părţi, conform tabelului anexat.

Firma/compania

Calitatea în
cadrul
asocierii

Repartizare
activităţi (se vor
mentiona devizele)

Ponderea
%

Repartizarea
rezultatelor la
încetarea
contractului
%

Repartizarea
rezultatelor în caz
de încetare/
lichidare %

B.
Părţile îşi vor asuma suportarea cheltuielilor necesare realizării obligaţiilor contractuale stabilite prin
contractul semnat cu Autoritatea Contractantă.
Art.4 – Plăţi:
Liderul asocierii îşi va deschide un cont separat pentru încasarea contravalorii contractului.
Toate plăţile pentru activităţile efectuate pe parcursul derulării contractului vor fi făcute pe bază de facturi emise
de către liderul asocierii, conform clauze contractuale..
Art.5 – Durata de valabilitate a Acordului
Fiecare parte are obligaţia de a-şi păstra calitatea de Parte în Acord pe întreaga perioadă de derulare a
contractului, încheiat cu Municipiul Oneşti, la care se adaugă durata garanţiei de bună execuţie de la data
încheierii procesului verbal la terminarea lucrărilor terminării fără a pretinde costuri suplimentare. Orice
modificare în cadrul asocierii va fi făcută numai cu acordul autorităţii contractane, Municipiul Oneşti.
Art.6 – Comunicări
6.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresa/adresele
…………………………………………………………………………., prevăzute al art…...
Dispoziţii Finale
Acordul se va elabora numai în limba română.
Eventualele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu acesta, pe care Părţile nu le pot
soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente de pe raza autorităţii contractante.
Acordul se supune legislaţiei româneşti în vigoare.
Acordul va fi întocmit în …. exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru Autoritatea Contractantă.
LIDERUL ASOCIERII,
……………………………….
(Denumire/nume, prenume şi semnătură reprezentant autorizat)
……………………………….
L.S.
Reprezentant asociat 1
Reprezentant asociat 2
……………………………….
……………………………….
Denumire/nume, prenume şi semnătură reprezentant autorizat)
……………………………….
L.S.

