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I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 

Denumire: SOCIETATEA NATIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. 

Adresă: Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4 

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 041303 Ţara: Romania 

Persoana de contact: Ligia MIHAIU 
                           Gina TĂNĂSUICĂ 

Telefon: 031 500 3029/031 500 3011 
Fax: 031 500 3666 

E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro 
           gina.tanasuica@radiocom.ro 

Program de lucru: 
Luni ÷ Joi: 8.00 – 16.30; Vineri: 8.00 – 14.00  

Adresa/ele de internet (dacă este cazul):www:e-licitatie.ro. 
Adresa autoritătii contractante: www.radiocom.ro 

 

I.b.  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 

□ ministere ori alte autorităţi publice 
centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional 
sau local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie 
internaţională 
■ altele: Agent economic                                

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

■ altele: Telecomunicatii 

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante 
           DA □         NU■ 

Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 

 ■ la adresa mai sus menţionată 
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: / ora limită: 29.08.2011/ora 16.00.                       
      Adresa: Şos.Olteniţei nr.103, sector 4, cod postal 041303, Bucureşti,  Romania. 
Data limită de transmitere a răspunsului de clarificări: 01.09.2011. 

 
 

I.c. CĂI DE ATAC 
Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

Denumire: Consiliului National de Solutionare a Contestaţiilor 

Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 

Localitate Bucureşti                             Cod poştal: 030084             Ţara: Romania 

E-mail:  office@cnsc.ro                         Telefon: 021 310.46.41 

Adresă internet:  www.cnsc.ro               Fax: 021 310.46.42 

 
 
I.d. Sursa de finanţare 

Se specifică sursele de finanţare 
ale contractului ce urmează a fi 
atribuit: 
   - surse proprii 

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

mailto:ligia.mihaiu@radiocom.ro
mailto:gina.tanasuica@radiocom.ro
http://www.radiocom.ro/
http://www.cnsc.ro/
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II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract: Contract de Servicii de expertizare şi retensionare ancore şi 
Lucrări de vopsitorie pilon, Cod CPV: 50332000-1, 45442180-2. 

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare: 

(a) Lucrări                            □      (b) Produse               □ (c) Servicii                 ■                         

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

Cumpărare                □                
Leasing                     □         
Închiriere                   □  
Cumpărare în rate    □     
 

Categoria serviciului     
2A                             ■     
2B                             □ 
 
 

Principala locaţie a lucrării    
    
   
 
Cod  CPV   □□□□□□□□ 

Principalul loc de 
livrare: 

 
 

Cod CPV: □□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare: 
Petroşani 
 
Cod  CPV: 50332000-1;   
45442180-2 

II.1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică:  ■                      
Încheierea unui acord cadru:  □ 

II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică: 3 luni. 

II.1.5.Informaţii privind acordul cadru:  

Acordul cadru cu mai mulţi operatori  Nr. □□□  
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al 
participanţilor al acordului cadru vizat 

Acordul cadru cu un singur operator □ 
 

Durata acordului cadru:  

Posibilitatea de a relua competiţia 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 □  

   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate       DA □                                        NU ■ 

 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1 Scopul contractului: schimbarea izolatorului de bază şi de sistem de ancorare la pilonul  
autoradiant de la staţia de radiodifuziune Petroşani. 

II.2.2) Opţiuni (dacă există)                         Da □                                                NU ■ 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  
 
 
III. Condiţii specifice contractului  

III.1 Alte condiţii particulare 
referitoare la contract (dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
III.1.2. Altele  

 
 
       DA   □                                                  NU ■ 
       DA   □                                                  NU ■ 
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IV. PROCEDURA 

IV.1) Procedura selectată 

Licitaţie deschisă                             □   
Licitaţie restrânsă                            □ 
Licitaţie restrânsă accelerată          □ 
Dialog competitiv                             □ 

Negociere cu anunţ de participare                     □   
Negociere fără anunţ de participare                   □                                                  
Cerere de oferte                                                 ■ 
Concurs de soluţii                                               □ 

 

 

IV.3.) Legislaţia aplicată:  
  - OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin 
Legea nr.337/2006, cu completările si modificările ulterioare, inclusiv cele prevăzute în 
O.U.G. nr.278/2010 şi publicată în M.Of.nr.898/31.12.2010;  
 - H.G. nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr.34/2006, inclusiv cele 
prevăzute în H.G. nr.834/2009 şi publicată în M.Of. nr.515/27.07.2009. 
- Ordin ANRMAP nr.314/2010, privind punerea în aplicare a certificatului de participare 
la licitaţii cu ofertă independentă, publicat în M.Of. nr.701/20.12.2010. 
- Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  

V.1 Situaţia personală a operatorului economic 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art.180 şi art.181 din OUG 
nr.34/2009 
Solicitat   ■                     Nesolicitat  □ 

   1)Cerinţă obligatorie: se va prezenta o 
declaraţie pe proprie răspundere conform cu 
Formularul nr.1, prezentat în sectiunea 
„Formulare şi modele”. 
   2)Cerinţă obligatorie: prezentare certificate 
constatatoare, în original sau copie legalizată, 
privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
taxelor şi impozitelor la bugetul general 
consolidat (bugetul de stat şi local), emise cu 
cel mult 30 zile înainte de data limită de 
depunere a ofertei sau echivalent pentru 
operatorii economici străini. 
Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat 
înlesniri la plată (amânări, eşalonări, 
compensări,...) de către organele 
competente, nu se consideră obligaţii 
exigibile de plată, în măsura în care s-au 
respectat condiţiile impuse la acordarea 
înlesnirilor. 

Declaraţie prin care operatorul 
economic certifică participarea la 
procedură în concordanţă cu regulile 
de concurenţă 
Solicitat   ■                       Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: se va prezenta 
documentul „Certificat de participare la 
licitaţie cu ofertă independentă” conform 
Formularului nr.2, prezentat în secţiunea 
„Formulare şi modele 

Incadrarea într-una din situaţiile prevăzute la art.180 şi art.181 din O.U.G. nr. 34/2006 
sau neprezentarea documentului „Certificat de participare la licitaţie cu ofertă 
independentă” atrage excluderea ofertantului din procedură. 

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică       DA □                                 NU  ■  
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V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

Persoane juridice/fizice române 1) Se solicită certificat constatator emis de 
Oficiul Registrului Comertului, în original sau 
copie legalizată, emis cu cel mult 30 zile 
înainte de data limită de depunere a ofertei, 
din care rezultă existenţa în obiectul de 
activitate şi autorizarea activităţilor specifice 
pentru realizarea obiectului contractului care 
va fi atribuit în urma prezentei proceduri.   
2) Se solicită certificat de înregistrare la Oficiul 
Registrului Comertului, în copie legalizată sau 
„conform cu originalul”. 

Persoane juridice/fizice străine Se solicită documente care dovedesc o formă 
de înregistrare ori atestare ori apartenenţa din 
punct de vedere profesional, în conformitate 
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul 
este rezident. 

V.3) Situaţia economico-financiară 

Fişa de informaţii generale 
Solicitat   ■                     Nesolicitat  □ 

Se va prezenta Formularul nr.3 - Informaţii 
generale din sectiunea „Formulare si modele” 
completat corespunzător.  

Informaţii privind  situaţia 
economico-financiară 
 Solicitat ■                     Nesolicitat  □ 

Se solicită prezentarea în copie a ultimului 
bilanţ contabil depus şi înregistrat la organele 
competente.  

 
V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Informaţii privind capacitatea 
tehnică 

Solicitat ■                   Nesolicitat  □ 

Se solicită completarea şi prezentarea 
următoarelor documente: 
    1) Declaraţie pe proprie răspundere privind 
lista principalelor contracte de servicii prestate 
în ultimii 3 ani (Formularul nr. 4).  
    2) Experienţă similară în:  
       - montare, demontare piloni autoradianţi; 
       - tensionare şi reglare sistem de ancorare 
(izolatori şi cabluri ancore), demonstrată cu cel 
puţin un contract de servicii similare.  

Informaţii privind subcontractanţii 
Solicitat ■                          Nesolicitat □ 
 

Se solicită informatii privind proporţia în care 
contractul de servicii urmează să fie îndeplinit 
de subcontractanţi şi specializarea acestora.  
Se va completa corespunzător Formularul 
nr.5. 
  In cazul în care nu există subcontractanţi se 
va completa formularul cu menţiunea „Nicio 
parte din contract nu este îndeplinită de 
subcontractanţi” 

V.5) Standarde de asigurare a 
calităţii 
Solicitat ■                       Nesolicitat □ 

Se vor prezenta certificate, emise de 
organisme de certificare independente, care 
să ateste conformitatea cu standardul ISO 
9001:2008 sau echivalent, în copie legalizată. 
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VI. PREZENTAREA OFERTEI  

VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba română.  
Oferta, orice corespondenţă şi documente 
legate de procedura de atribuire transmise 
între ofertant şi autoritatea contractantă 
trebuie să fie scrise în limba română. 
Documentele care dovedesc criteriile de 
calificare de la Capitolul V, emise în altă limbă 
decât limba română, pot fi prezentate de 
ofertant în altă limbă, cu condiţia ca acestea 
să fie însoţite de traducerea autorizată în 
limba română. 

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei Perioada de valabilitate a ofertei va fi până în 
data de 31.10.2011. 
Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta 
valabilă pe toată perioada de valabilitate 
menţionată anterior. 

VI.3) Garanţie de participare 
Solicitat  ■                        Nesolicitat □  

 Se solicită garanţie de participare în sumă de: 
4.300 lei. 
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare va fi egală cu perioada de 
valabilitate a ofertei.  
 Forma de constituire a garanţiei de 
participare este orice instrument de garantare 
emis în condiţiile legii de o societate bancară 
sau de asigurări, exprimată în lei, emisă în 
favoarea autorităţii contractante, irevocabilă şi 
valabilă până în data de 31.10.2011. 
 In cazul utilizării scrisorii de garanţie, aceasta 
va fi redactată conform Formularului nr.6. 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Se solicită ca informaţiile din propunerea 
tehnică să permită identificarea cu uşurinţă 
a corespondenţei cu specificaţiile tehnice 
minime din caietul de sarcini.  

Toate cerinţele specificate în caietul de 
sarcini sunt obligatorii.  
   Oferta care nu va respecta absolut toate 
cerinţele considerate obligatorii, solicitate în 
caietul de sarcini, va fi considerată 
neconformă, în conformitate cu prevederile 
art. 36, alin. (2), litera a) din H.G. nr.925/2006. 

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

    Se vor prezenta Formularul nr.7, respectiv: 
„Formularul de ofertă” precum şi anexa 
acestui formular,  completate corespunzător.  
    Preţul contractului va fi exprimat în lei.  
    Preţul propus pentru prestarea serviciilor 
trebuie să fie ferm şi să includă toate cheltuielile 
ocazionate cu prestarea acestora. 
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VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

   Oferta trebuie să fie elaborată în 
conformitate cu prevederile din documentaţia 
de atribuire . 
   Oferta are caracter obligatoriu din punct de 

vedere al conţinutului pe toată durata de 
valabilitate a ofertei. 
     Oferta se va prezenta în formă scrisă, într-
un exemplar original şi una copie.  
     In eventualitatea unei discrepante între 
original si copie, va prevala originalul.  
    Oferta trebuie să fie tipărită sau scrisă cu 
cerneală neradiabilă, semnată şi ştampilată pe 
fiecare pagină de către reprezentantul 
autorizat să angajeze ofertantul în procedura 
de atribuire a contractului. 
    Fiecare pagină a ofertei va fi numerotată, 
respectându-se corespondenţa cu opisul 
documentelor. 
   Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau 
scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă 
sunt vizate de către persoana/persoanele 
autorizată/autorizate să semneze oferta. 
    In cazul documentelor emise de instituţii 
/organisme oficiale, abilitate în acest sens, 
documentele respective trebuie să fie semnate 
şi parafate conform prevederilor legale. 
    In cazul în care unele documente sunt 
prezentate în copie, acestea trebuie să fie 
ştampilate şi marcate cu menţiunea “Conform 
cu originalul”.  
 

       Oferta precum şi documentele care 
însoţesc oferta vor fi prezentate astfel încât 
să respecte regulile menţionate mai sus, după 
cum urmează:   
 

A. Documentele pentru participare la 
procedură, în original, vor fi introduse în 
plic nesigilat, în afara plicului cu oferta: 

      1. Scrisoare de înaintare (Formularul nr.8). 
     2. Declaraţie de încadrare în categoria 
IMM, conform Legii 346/2004, în cazul în care 
operatorul economic constituie garanţia de 
participare în cuantum de 50% din suma 
precizată în secţiunea VI. (Formularul nr.9). 

    3.  Garanţia de participare la procedură.  
    4. Imputernicire prin care reprezentantul 
este autorizat să angajeze operatorul 
economic în procedura de atribuire.  
 
     B. Oferta se va depune într-un exemplar 
original şi una copie şi va cuprinde: 

  1.Documentele de calificare, care sunt 
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solicitate în capitolul V al Fişei de date, vor fi 
îndosariate, însoţite de OPIS şi introduse într-
un plic netransparent, sigilat, pe care vor fi 
inscripţionate denumirea şi adresa 
ofertantului, precum şi menţiunea: 
„DOCUMENTE DE CALIFICARE”.  

 2.Propunerea tehnică se depune 
îndosariată, însoţită de OPIS, într-un plic 
netransparent închis şi sigilat, pe care se va 
înscripţiona menţiunea: „PROPUNERE 
TEHNICĂ”.  

 3.Propunerea financiară se depune 
îndosariată, însoţită de OPIS, într-un plic 
netransparent închis şi sigilat, pe care se va 
înscripţiona menţiunea: „PROPUNERE 
FINANCIARĂ”. 
Documentele de calificare, propunerea 
tehnică, propunerea financiară, în original, se 
vor introduce la rândul lor într-un plic separat 
care va fi sigilat, pe care va fi marcat 
ORIGINAL.  

    Documentele de calificare, propunerea 
tehnică, propunerea financiară, în copie, se 
vor introduce la rândul lor într-un plic separat 
şi sigilat, pe care va fi marcat COPIE.  

     Cele două plicuri sigilate, marcate 
ORIGINAL respectiv COPIE, vor fi introduse 
într-un plic interior, care va avea înscrise 
numele şi adresa ofertantului, pentru a putea fi 
returnate acestuia nedeschise.  
     Plicul interior va fi introdus într-un plic 
exterior, netransparent, sigilat şi închis 
corespunzător, pe care va fi înscris următorul 
text:  
            «S.N. RADIOCOMUNICATII S.A.,  
                    Procedura de achiziţie:  

„EXPERTIZARE ŞI RETENSIONARE           
ANCORE ŞI VOPSITORIE PILON” 

A nu se deschide înainte de                                                                                                                                                            
05.09.2011, ora 13.00 

 

VI.7) Data limită de depunere a 
ofertelor 

Data limită de depunere a ofertelor:  
            05.09.2011, ora 11.00. 

Oferta se va depune la sediul SOCIETĂŢII  
NATIONALE DE RADIOCOMUNICAŢII S.A, la 
registratură,  la  adresa  din  Bucuresti,  
Şos. Olteniţei, nr.103, cod 041303, sector 4,  
Telefon: 031 500.3001; fax: 031 500.3013. 
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VI.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

     Retragerea sau modificarea ofertei este 
permisă numai înainte de data limită de 
depunere a ofertelor.  
      Modificarea sau retragerea ofertei se 
realizează prin solicitare scrisă în acest sens, 
depusă până la data limită stabilită pentru 
depunere. 
     Pentru a fi considerate parte a ofertei, 
modificările trebuie prezentate într-un plic 
distinct, marcat obligatoriu cu inscripţia 
"MODIFICĂRI”.  
     Operatorul economic are obligaţia de a 
depune oferta la adresa şi până la data limită 
pentru depunere, stabilite în anunţul de 
participare. 
     Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa 
majoră, cad în sarcina operatorului economic. 
     Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii 
contractante decât cea stabilită în 
documentaţia de atribuire sau după expirarea 
datei limită pentru depunere, se returnează 
nedeschisă.  

VI.9) Deschiderea ofertelor  Deschiderea ofertelor se va face la sediul 
autorităţii contractante, menţionat la secţiunea 
VI.7), sala Amfiteatru (demisol), în data de: 
               05.09.2011, ora 13.00. 

   La deschiderea ofertelor sunt autorizaţi să 
participe reprezentanţii operatorilor economici.  
  Aceştia vor prezenta împuternicirea, 
semnată de reprezentantul legal al 
operatorului economic, prin care sunt 
autorizaţi să participe la şedinţa de 
deschidere, precum şi un document de 
identitate. 

 
 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  

VII.1) Preţul cel mai scăzut                                                                  ■    

VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic      □ 

 
 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

VIII.1) Ajustarea  preţului contractului  
          DA□                            NU ■    

 

VIII.2) Garanţia de bună execuţie a 
contractului           
          DA ■                          NU □ 

Garanţia de bună execuţie a contractului este 
5% din valoarea contractului, fără TVA şi se 
constituie sub forma unui instrument de 
garantare emis în condiţiile legii.  
In cazul utilizării scrisorii de garanţie, aceasta 
va fi redactată conform Formularul nr.10. 
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Formularul nr. 1 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

D E C L A R A Ţ I E 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... 
(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător 
al ofertantului, 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. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

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

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. 
(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător 
al ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea serviciului), 
codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea 
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 

a)  nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-
sindic; 

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit; 

c)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs 
grave prejudicii beneficiarilor; 

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

e) nu prezint informaţii false şi prezint informaţiile solicitate de către autoritatea 
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.  

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 dispun. 

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

 
 
 
Data completării 
 

              Operator economic, 
              ................................. 
                   (semnătură autorizată) 
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       Formularul nr.2 
 
 

 
 CERTIFICAT 

de participare la licitaţie cu ofertă independentă 
 
 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 
................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică 
organizată de ..........., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de 
................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi 
complete din toate punctele de vedere.  
 
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:  
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  
2. consimt/consimţim 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/Reprezentanţi legali  
(semnături) 
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 Formularul nr.3 

  Operator economic 
 .................................. 
  (denumirea/numele) 
 

 
INFORMAŢII GENERALE 

 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

5. Adresa  postala completa de transmitere a corespondentei pe  
    parcusul  derularii  procedurii:  .............................................. 
 
    Telefon de contact pe parcusul derularii procedurii:...................;  
     Fax de contact pe parcusul derularii procedurii: ........................;  
     E-mail de contact pe parcusul derularii procedurii:..................... 

 
6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 

(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 
7. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 

 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
      8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

         
a)._______________________________________________________ 

                             (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

                 b).____________________________________________________ 
                 c)._______________________________________________________ 
                 d)._______________________________________________________ 
          9. Principala piaţă a afacerilor : 
        10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 
 

 
Anul 

Cifra de afaceri 
anuală (la 31 dec.) 

Lei 

Cifra de afaceri anuală (la 
31 dec.) 

echivalent euro 

2008   
2009   
20010   
Media anuală    

 
 
 
 

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

(semnătură autorizată) 
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Formularul nr.4 
           

Operator economic 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
 

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

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 

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

     
 
 

 
N. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
Cod 
CPV 

 
Denumirea/nume 
beneficiar/client 

Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*)  

 
Preţ 
total 

contract 

 
Procent 
îndeplinit 

de 
prestator 

(%) 

 
Perioadă 
derulare 
contract 
**) 

1        

2        

...        

 
 
 

Operator economic,  
(semnătură autorizată) 

 
*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; 
subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. 
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Formularul nr.5 
 
 
 

    Operator economic 
 _________________ 
  (denumirea/numele) 
 
 
 
 

LISTĂ  
CU SUBCONTRACTANŢII  

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 

 
Subsemnatul .................................................... ofertant/reprezentant 

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

Nr
crt 

Denumire/nume 
subcontractant 

 

Datele de recunoaştere 
ale subcontractanţilor 

 

Specializare  Partea/părţile din 
contract care 
urmează a fi 

subcontractate 

     

     

     

     

     

 
 
 

Operator economic 
(semnătură autorizată) 
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Formularul nr. 6 
 

  BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI 
      ______________ 
           (denumirea) 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
                Către,  
         SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA 
         Şos. Olteniţei, nr.103, cod 041303, sector 4, Bucureşti  
                    Tel. 031 500 3001, Fax 031 500 3013           
 
     Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de servicii „Expertizare şi 
retensionare ancore şi vopsitorie pilon”, Cod CPV: 50332000-1, 45442180-2, noi 
________ (denumirea bancii), având sediul înregistrat la _______ (adresa bancii, 
societatii de asigurări), ne obligăm faţă de SOCIETATEA NATIONALA DE 
RADIOCOMUNICATII SA să plătim suma de ___________ (în litere şi în cifre), la prima 
sa cerere scrisă si fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu 
condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi 
datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 
    a) ofertantul __________ (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de 
valabilitate a acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilită căştigătoare, ofertantul ____________ (denumirea/numele) 
nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
    c) oferta sa fiind stabilită căştigătoare, ofertantul _________ (denumirea/numele) a 
refuzat să semneze contractul de achizitie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
    d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor respinge contestaţia 
ofertantului__________ (denumirea/numele) în conformitate cu prevederile art.2781, 
alin.(1) din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
  
 
 
    Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de _______________ 
    
 
 
 
 
 
 
Parafată de Banca /Societatea de asigurări____ (semnatura autorizată) în ziua __ luna _ 
anul___.    
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Formularul nr. 7 
.............................................. 
(denumirea/numele ofertant) 

 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

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

 
 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai 
sus menţionată, să prestăm .............................................................(denumirea serviciilor) 
şi să executăm (denumirea lucrării)........................................................ pentru suma de 
....................................................lei(suma în litere şi în cifre), platibilă după recepţia 
serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ................................... (suma în litere şi 
în cifre, precum şi moneda). 

 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile în graficul de timp anexat. 

 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ 
zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... 
(ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 

 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice 
ofertă primită. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Anexă la Formularul nr.7 
 

 

 

.......................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 
 
 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 pentru servicii 

 
Anexă la ofertă 

 
 
 

Nr.  
crt 

Serviciul Cantitatea Preţul 
unitar 

 

Preţul  
 total 

(col 2 x col 3) 

TVA 

0 1 2 3 4 5 

1      

2      

....      

      

 TOTAL     

 
 

 
 
 
 

 
............................................. 
(semnătura autorizată) 
             L.S. 
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              Formularul nr. 8 
 
 

OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 
(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____ 

 
 
 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 
    Către,  

  SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A., 
  Şos.Olteniţei, nr.103, sector 4, CP 041303, Bucureşti  
             Tel. 031.500.3001; fax: 031 500.3013           
 

  
 

 

Ca urmare a anunţului de participare nr. ______ din ______________, privind 

aplicarea procedurii de de cerere de oferte pentru atribuirea contractului 

_________________(denumirea contractului de achiziţie publică), 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului 

economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind 

garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin 

documentaţia de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un 

număr de ________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

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

 

Data completării ___________     Cu stimă, 

 

                                                                              Operator economic, 
         ................................... 
                                                  (semnătura autorizată) 

 



22 

Formularul nr. 9 
 

 

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: 
  - Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din 
situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără 
anexa nr. 2. 
  - Întreprindere 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 ataşa la declaraţie 
  - Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie 
           
  III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 
.......................................................................... 
Exerciţiul financiar de referinţă‚                                         
...........................................................................´ 
Numărul mediu anual de          Cifra de afaceri anuală netă            Active totale   
         salariaţi                                      (mii lei/mii €)                            (mii lei/mii €) 
................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul                                      Nu 
financiar anterior, datele financiare au                                              Da (în acest caz se 
înregistrat modificări care determină încadrarea                             va completa şi se va 
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv                                    ataşa o declaraţie 
microîntreprindere, întreprindere mică,                                           referitoare la exerciţiul   
mijlocie sau mare).                                                                          financiar anterior) 
 
 
                                                                                                                   
  Semnătura .......................................................... 
            (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte 
                               întreprinderea) 
           
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea. 
          
  Data întocmirii ...................... 
  Semnătura ............................ 
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Formularul nr.10 
 

 Banca/Societatea de asigurări 
    ________________ 
           (denumirea) 
 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE DE BUNA EXECUŢIE 
 
 
 
 
     Către, 
  SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA 
  Şos. Olteniţei, nr.103, 041303, sector 4, Bucureşti  
              Tel. 031.500.3001, fax: 031 500.3013           
 
 
     Cu privire la contractul de achizitie publică de servicii de „Expertizare şi 
retensionare ancore şi Lucrări de vopsitorie pilon”, Cod CPV: 50332000-1, 45442180-2, 
prin cerere de oferte - încheiat între _____________, în calitate de contractant, şi 
SOCIETATEA NAŢIONALA DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. cu sediul în Şos.Olteniţei, 
nr.103, sector 4, Bucureşti, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim 
necondiţionat în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _______, 
reprezentand 5% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta, la 
prima sa cerere, însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor care revin 
contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai 
sus menţionat. 
     Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate 
suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. 
     Prezenta garantie este irevocabilă si valabilă până la data de ____________. 
 
     In cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 
valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte 
asupra angajamentului bancii/societăţii de asigurări, se va obtine acordul nostru 
prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garantie îşi pierde valabilitatea. 
 
 
 
 
 
Parafata de Banca/Societatea de asigurări______ în ziua ___luna ___anul ________. 
 
(semnatura autorizata) 
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CLAUZE 
CONTRACTUALE  
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Contract de servicii 
nr.______________data_______________ 

 
 
1. Părţile contractante 

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul 
contract de prestare de servicii,  

 
între 

 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ RADIOCOMUNICAŢII S.A., cu sediul în Bucuresti, Şos. 
Olteniţei 103, sector 4, telefon: 031 500 3001, fax: 031 500 3013, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. J40/7677/1998, CIF RO10881986, cont IBAN nr.RO64 
RNCB 0082 0435 6984 0003, deschis la BCR - Sucursala Unirea, capital social subscris 
şi vărsat la data de 31.12.2010 de 148.352.247,40 lei, reprezentată prin Cristian NIŢU, 
Preşedinte - Director General, în calitate de  achizitor, pe de o parte, 

 
şi  

…….............................................……………......................denumirea operatorului 
economic adresă .........................................telefon/fax .....................număr de 
înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie, 
bancă)..........................................................................reprezentată prin 
.............................................................(denumirea conducătorului), 
funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract; 
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri 
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a 
le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu 
se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat 
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate 
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 
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3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică în mod diferit. 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 
 4.1. - Prestatorul se obligă să presteze Servicii Contract de servicii de Expertizare şi 
retensionare ancore şi Lucrări de vopsitorie pilon, Cod CPV: 50332000-1, 
45442180-2, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate 
prin prezentul contract. 
 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de servicii menţionat la art.4.1.                                               
 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate 
şi a lucrărilor executate, plătibil prestatorului de către achizitor, este de ........... lei, la care 
se adaugă T.V.A. ................ lei. 
 
 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de 3 luni de la semnarea prezentului contract. 
 
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 

 
 
7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile şi să execute lucrările care fac obiectul 
prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile 
asumate. 
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile şi să execute lucrările la standardele 
şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.  
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile şi să execute lucrările în conformitate cu 
graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică. 
7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, care rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (nume, mărci înregistrate etc.), în legătură cu serviciile 
prestate, şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor. 

7.5 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile şi lucrările prevăzute în contract 
cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate 
cu propunerea sa tehnică. 
         (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor şi executarea 
lucrărilor, să asigure resursele umane şi materiale şi orice alte asemenea, fie de natură 
provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract. 
7.6 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor  şi lucrării de 
vopsitorie în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător 
atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare/executare utilizate, cât şi 
de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
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8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru 
serviciile prestate şi lucrările executate.  
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termen de 1(una) zi 
lucrătoare. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de maximum 30 
zile de la emiterea facturii de către acesta.  
8.4 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră 
necesare pentru îndeplinirea contractului. 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul 
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,5% pe zi, din preţul serviciilor  
neprestate/lucrării neexecutate, prestate/executate cu întârziere sau prestate/executate 
necorespunzător, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, fără a depăşi valoarea 
serviciilor/lucrării respective. 
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea 
scadenţei stabilite la art.8.3, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu 0,5% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, fără a depăşi valoarea facturată.  
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a 
pretinde plata de daune-interese. 
 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
10.1 – (1)Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 
cuantum de 5% din valoarea contractului, fără TVA, sub forma unui instrument de 
garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări 
sau reţineri succesive într-un cont la dispoziţia achizitorului, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la semnarea prezentului contract. 
             (2) Garanţia de bună execuţie se constituie pentru întreaga perioadă de derulare 
a contractului. 
10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită 
ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii 
garanţiei de bună execuţie. 
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de 
la îndeplinirea obligaţiilor asumate. 
 
11. Recepţie şi verificări 
11.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
11.2 - Recepţia serviciilor prestate şi a lucrărilor executate se va face în termen de 
maximum 1(una) zi lucrătoare de la data finalizării acestora, prin semnarea unui proces-
verbal de recepţie, semnat de către reprezentanţi împuterniciţi ai ambelor părţi 
contractante. 
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12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor şi executarea 
lucrărilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.  
 (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, 
datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului şi/sau lucrării; şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul 

contractului, în baza unui act adiţional. 
12.2 - (1) Serviciile prestate şi lucrarea executată în baza contractului sau, dacă este 
cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul 
de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de 
la data începerii contractului. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, care nu se datorează prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin 
încălcarea contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor şi 
executare a lucrării sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun 
acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  
12.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de 
prestare şi/sau execuţie, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, 
achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare 
se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
12.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi prestatorului.  
 
 
13. Forţa majoră 
13.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
13.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
13.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile care li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
13.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, în termen de 48 de ore de la producere, evenimentul de forţă majoră.  
13.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
13.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
 
14. Soluţionarea litigiilor 
14.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
14.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, competenţa de soluţionare 
revine instanţelor judecătoreşti în a căror rază teritorială îşi află sediul achizitorul.  
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15. Limba care guvernează contractul 
15.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
16. Comunicări 
16.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
16.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
17. Legea aplicabilă contractului 
17.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
Părţile au înteles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte.  
 
 
 
      Achizitor,           Prestator, 
 (semnătură autorizată)                         (semnătură autorizată)          
        LS               LS   
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CAIETUL DE SARCINI 
 
 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie 
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 
tehnică. 
 
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera a) din H.G. nr.925/2006, 
autoritatea contractantă va considera neconformă orice ofertă care nu respectă 
absolut toate cerinţele, considerate obligatorii, solicitate în caietul de sarcini.  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


