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SECTIUNEA I
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICATII S.A.
Adresă: Şos. Olteniţei nr.103, Sector 4, cod postal 041303 Tel.: +40 21 3073001, Fax: +40 21 3073013
Program: Luni – Joi: 8.00 – 16.30; Vineri: 8.00 – 14.00
Localitate: Bucureşti

Cod poştal: 041303

Persoana de contact: Ligia MIHAIU
Georgeta Neagu

Telefon: 021 3073029
021 3073074

Ţara: România

E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro
Fax: 021 3073666
georgeta.neagu@radiocom.ro
Adresa de internet a autoritătii contractante: www.radiocom.ro
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ servicii publice centrale
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local
□ apărare
□ agenţii naţionale
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ autorităţi locale
□ mediu
□ economico-financiare
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională
□ sănătate
■ altele: agent economic
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protecţie socială
□ cultură, religie şi actv. recreative
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
■ altele: telecomunicaţii
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)
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări
Data: 05.08.2009
Ora limită : 12,00 ora locala
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Adresa : Şos. Olteniţei nr.103, Sector 4, cod postal 041303
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 07.08. 2009
Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie
Denumire: Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, sau dupa caz instanta judecatoreasca
competenta.
Ofertanţii pot utiliza căile de atac conform prevederilor cap. IX din O.U.G.34/2006 publicată în M.Of.
partea I nr. 418/15 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3
Localitate Bucuresti
Cod poştal: 0300084
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: (021) 3104642
Adresă internet: www.cnsc.ro
Fax: (021) 3104642

Ţara: Romania

I.c.Sursa de finanţare :
După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare
DA □
NU ■

Surse proprii
II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract:
“ Lucrari specifice de piloni metalici si spatii tehnice constand in:
- Inlocuire pilon la Baia Mare;
- Construire statie Radioreleu Focsani in amplasament nou;
- Pilon la translator Oravita
”
(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

Principala locaţie a lucrării
Baia Mare, Focsani ,Oravita
COD CPV:45210000-2,452323311,45315300-1, 799300002,71327000-6

Principalul loc de livrare:

Cod CPV

□
□
□
□

□□□□□□□□

II. 1.3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică: □
Încheierea unui acord cadru: ■
II. 1.4) Durata contractului de achiziţie publică
...ani
sau
începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/)
II.1.5).Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)-DA

4/44

□

Categoria serviciului
2A □
2B □
(Se specifică din care categorie de servicii
aparţine obiectul contractului: fie din Anexa
2A , fie din Anexa 2B)
Principalul loc de prestare

Cod CPV

□□□□□□□□

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:
Durata în ani : 3 ani
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 □
Alte informatii referitoare la loturi:
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate

Toate loturile □

DA □

NU ■

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Scopul contractului – conform caietului de sarcini
II.2.2) Opţiuni (dacă există)
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

da □

III. Condiţii specifice contractului
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract
(dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat
(dacă DA scurtă descriere )
III.1.2. Altele
(dacă DA, descrieţi)
IV. PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Licitaţie restrânsă accelerată
Dialog competitiv

□
□
□
□

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică

nu ■

DA □

NU ■

DA □

NU ■

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

□
□
■
□

NU ■

IV.3) Legislaţia aplicată :
 OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu completarile si modificarile ulterioare,
inclusiv cele prevazute in OUG nr. 19/2009 , publicata in Monitorul Oficial nr.156/12.03.2009;
 H.G. nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica;
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;


H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii;
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H.G. nr. 264/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea acţiunilor şi
categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din
fonduri publice;

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind eligibilitatea
Solicitat ■
Nesolicitat □

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181
Solicitat ■
Nesolicitat □

Cerinta obligatorie: Declaratie pe propria
raspundere privind eligibilitatea completata in
conformitate cu modelul (Formularul 1)
prezentate in sectiunea „Formulare si modele” din
cadrul documentatiei de atribuire.
Incadrarea in situatia prevazuta de art 180 din
OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din
procedura
Cerinta obligatorie: Declaratie privind
neincadrarea in prevederile art. 181 completata
in conformitate cu modelul (Formularul 2)
prezentat in sectiunea „Formulare si modele” din
cadrul documentatiei de atribuire.
Se solicita prezentarea de certificat constatator
privind indeplinirea obligatiilor de plata taxelor si
impozitelor la bugetul general consolidat, emis cu
cel mult 30 zile inainte de data limita de depunere
a ofertei. Original sau copie legalizata.
Incadrarea in situatia prevazuta de art 181 din
OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din
procedura

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române
Cerinta obligatorie:Certificat constatator emis de
Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este
Solicitat ■
Nesolicitat □
situat sediul ofertantului, in original sau copie
legalizata, emis cu cel mult 30 zile inainte de data
limita de depunere a ofertei din care sa rezulte:

Persoane juridice /fizice străine
Solicitat ■
Nesolicitat □

-

Obiectul principal de activitate - construcţii;

-

Autorizarea
constructii

-

Executia de constructii metalice si parti ale
structurilor metalice

-

Nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea
Legii nr. 85 / 2006 privind procedura insolventei
si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la
suspendarea temporara a activitatii, operanta in
perioada de depunere a ofertelor si/sau de
executare a contractului.

activitatilor

de

proiectare

si

Cerinta obligatorie :Documente traduse autorizat
in limba romana si care dovedesc o formă de
înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de
vedere profesional in conformitate cu prevederile
legale din tara in care ofertantul este rezident

V. 3) Situaţia economico-financiară
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Informaţii privind situaţia economico-financiară
Solicitat ■
Nesolicitat □

Cerinta obligatorie:Se solicita prezentarea
urmatoarelor informatii si documente:
-Ultimul bilant contabil depus si inregistrat la
organele competente şi/sau orice alte documente
edificatoare prin care ofertantul îşi poate dovedi
capacitatea economico-financiară.Copie.
Atunci când un grup de operatori economici
depune oferta comună, situaţia economică şi
financiară se demonstrează prin luarea în
considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului.
In situatia in care, potrivit legislatiei aplicabile in
tara de rezidenta a ofertantului, publicarea
bilanturilor nu este obligatorie, ofertantul isi va
proba capacitatea economica si financiara prin alte
inscrisuri ce au aptitudinea de a reflecta in mod
fidel situatia economica si financiara a
ofertantului, sub rezerva acceptarii acestora de
catre autoritatea contractanta ca fiind concludente.
Cerinta obligatorie Cifra medie anuala de afaceri
pe ultimii 3 ani- Formular nr. 3 prezentat in
sectiunea „Formulare si modele” din cadrul
documentatiei de atribuire sa fie de minim
4.160.000 lei sau echivalentul in euro la cursul
comunicat de BNR in 23.07.2009 respectiv
982.870. euro (1euro=4,2325lei).Cifra de afaceri
medie se calculeaza dupa formula (Cifra de
afaceri 2006+Cifra de afaceri 2007+Cifra de
afaceri 2008)/3. In cazul operatorilor economici
infiintati cu mai putin de trei exercitii financiare
inainte de data depunerii ofertei, se vor lua in
considerare doar exercitiile financiare de
functionare, respectiv 2007 si 2008, sau doar
2008, iar numitorul formulei de calcul se modifica
in mod corespunzator.

V. 4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea tehnică
Solicitat ■
Nesolicitat □

Cerinta obligatorie Declaratie referitoare la
utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care
poate dispune operatorul economic pentru
indeplinirea corespunzatoare a contractului de
lucrari Formularul nr. 5.
Cerinta obligatorie Lista principalelor lucrari de
executie si montaj din ultimii 5 ani. Formularul
nr. 7.
Cerinta obligatorie Nu vor fi acceptati decat acei
ofertanti care fac dovada experientei anterioare in
lucrari de montaj a cel putin 2 piloni autoportanti
de inaltime >50m si 1 pilon ancorat cu h>50 m;
Pentru fiecare lucrare mentionata in lista se vor
atasa documente suport, copii dupa contracte –
obligatoriu prima si ultima pagina.
Cerinta obligatorie Cel putin 3 contracte cu
valoare totala de minim 690.000. lei sau
echivalentul in euro la cursul comunicat de BNR
in
23.07.2009
respectiv
163.024.
euro
(1euro=4,2325lei) Formularul nr. 7.
Cerinta obligatorie Se vor prezenta recomandari
de la beneficiarii finali in care vor fi trecute si
valorile de contract (Lei fara TVA) putandu-se
identifica si contractele in baza carora s-au
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executat lucrarile respective.
Informaţii privind subcontractanţii
Solicitat ■
Nesolicitat □

Daca este cazul ofertantul are dreptul de a include
în propunerea tehnică posibilitatea de a
subcontracta o parte din contractul respectiv fără a
i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul
de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie
publică. Numai in cazul in care exista aceasta
situatie se va prezenta completat Formularul
nr.4.

V.5) Capacitatea de asigurare a standardelor de calitate
Informaţii privind certificarea si implementarea unui
Cerinta obligatorie :Certificare capabilitate firma
sistem de mentinere a calitatii
pentru constructii sudate conf. EN ISPO 3834-2
Solicitat ■
Nesolicitat □
(DIN 18800; DIN 18801; DIN 15018; DIN 4131;
DIN 4132)
Cerinta obligatorie:
Proceduri de sudare
calificate conform SR EN ISO 15614-1 (EN 288) in
domeniile 111; 135; 136 pe materialele din grupele
1.1; 1.2
Cerinta obligatorie
Sudori calificati conf.
EN 287-1 in domeniile 111; 135; 136 pe materialele
din grupele 1.1; 1.2; Formularul nr.5.
Cerinta obligatorie
Standarde
de
managementul calitatii. Ofertantii vor prezenta in
copie certificate pentru conformitate cu originalul,
documente emise de organisme nationale sau
internationale acreditate care confirma certificarea
sistemului de management al calitatii firmelor
ofertante, respective ISO 9001:2000 sau echivalent,
inclusiv pentru zincarea termica.
Cerinta obligatorie
Standarde
de
managementul mediului. Ofertantii vor functiona in
accord cu un system de management al protectiei
mediului care a fost certificate de catre o entitate
acreditata pentru certificare, in conformitate cu ISO
14001:2004 sau alte sisteme echivalente de
management al protectiei mediului. Ofertantul va
prezenta, in copie certificate pentru conformitate cu
originalul, copii care sa ateste indeplinirea acestor
standarde.
Cerinta obligatorie
Standarde
de
management al sanatatii si sigurantei muncii.
Datorita riscului inalt al lucrarilor, ofertantul va
functiona in acord cu un sistem de management al
sanatatii si sigurantei muncii care au fost certificate,
de catre o entitate acreditata pentru certificare,
pentru conformitate cu BSI-OHSAS 18001:1999
sau alte sisteme echivalente. Ofertantul va prezenta,
in copie certificate pentru conformitate cu
originalul, copii care sa ateste indeplinirea acestor
standarde.

VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei
VI.3) Garanţie de participare
Solicitat ■
Nesolicitat □

Limba romana.
60 zile respectiv pana la data de 10.10.2009
Cuantumul garanţiei de participare : 11.700 euro
- Perioada de valabilitate a garanţiei pentru
participare: cel putin 60 de zile de la deschiderea
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ofertelor, adica cel putin pana la data de
10.10.2009
- Modul de constituire a garantiei de participare:
Garantia de participare se constituie in conformitate cu
prevederile art. 84 din HG 925/ 2006, in euro, sub
forma de Scrisoare de garanţie bancară în favoarea
autorităţii contractante conformă cu Formularul 8.
Scrisoarea de garantie bancara va fi prezentata in
original, si poate fi eliberata de catre o banca din
Romania sau de o banca din strainatate cu
corespondent in Romania.
Restituirea garantiei de participare se realizeaza
conform prevederilor art.88 din HG 925/ 2006.
Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia
de participare in cazurile prevazute la art.87 din HG
925/ 2006.
VI.4) Prezentarea documentelor

VI.5) Modul de prezentare a propunerii tehnice

1.Neprezentarea propunerii tehnice si /sau financiare
are ca efect descalificarea ofertantului.
2.Lipsa a mai mult de 3 ( trei ) documente solicitate in
fisa de date a achizitiei duce la respingerea ofertei,
aceasta fiind declarata inacceptabila.
3. Necompletarea documentelor in termenul solicitat de
autoritatea contractanta are ca efect respingerea ofertei
ca inacceptabila
4. Ofertantii au obligatia de a semna si numerota
fiecare pagina a ofertei precum si de a insoti oferta cu
un Opis al documentelor prezentate.
Informaţiile din propunerea tehnică vor fi prezentate astfel
încât să fie posibilă identificarea cu uşurinţă a
corespondenţei cu specificaţiile tehnice din Caietul de
sarcini. Toate cerintele din Caietul de sarcini sunt
obligatorii.
Elementele propunerii tehnice se vor prezenta
detaliat şi complet, în corelaţie cu factorii de evaluare
descrişi prin algoritmul de calcul.
Se va respecta HOTĂRÂREA Nr. 28din 9 ianuarie 2008
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi
a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

VI.6) Modul de prezentare a propunerii financiare

Se va prezenta Formularul nr. 6 in care se va completa
“totalul” din Formularul 6 a prezentat in sectiunea
„Formulare si modele” din cadrul documentatiei de
atribuire.Oferta financiara va fi prezentata in EURO,
pretul va ramane ferm pe toata perioada de derulare a
contractului.
Valoarea lucrarii trebuie prezentata cu devize pe categorii
de lucrari cu preturi unitare si totale.- conform cu
Formularularele 6c.
Propunerea financiară a ofertantilor, care nu au
reprezentanţă fiscală în Romania, se va calcula prin
adaugarea taxelor conform legislatiei fiscale
(impozit
pe
venit
realizat
de
persoana
nerezidenta,etc).
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Paritatea leu/alta valuta va fi cea comunicata de
BNR
in
data
de
23.07.2009
(1euro=4,2325lei).Propunerera financiară va fi
elaborata prin luarea in considerare a estimarii
proprii a ofertantului a impactului in costul
lucrarilor a influenţei eventualei creşteri a
preţurilor, a inflatiei sau a aprecierii/ deprecierii
monedei nationale in raport cu alte valute, pe
întreaga perioadă a derularii si platii lucrarilor,
până la finalizarea contractului.
Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale
ofertantului legate de ajustari de preturi,
determinate de astfel de motive, nu pot face
obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase
intre partile contractante.
VI.7) Modul de prezentare a ofertei

Oferta se va prezenta in limba romana, in forma scrisa,
in original si una copie. In eventualitatea unei
discrepante intre original si copii va prevala originalul.
Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu
cerneala neradiabila, semnate si stampilate pe fiecare
pagina
de
reprezentantul
/
reprezentantii
autorizat/autorizati sa angajeze ofertantul in procedura
de atribuire a contractului.
Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste
cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre
persoana / persoanele autorizata/autorizate sa semneze
oferta .
Documentele de calificare, propunerea tehnica si
propunerea financiara, in original si copie, se vor
prezenta in plicuri distincte, marcate corespunzator,
care se vor introduce la randul lor in doua plicuri
separate, pe care va fi marcat ORIGINAL si respectiv
COPIE. Plicurile sigilate, vor fi introduse intr-un plic
care va avea inscrise numele si adresa ofertantului,
pentru a permite returnarea ofertei ,fara a fi deschisa, in
cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata,
si la randul sau acest plic, va fi introdus intr-un plic
exterior, netransparent si inchis corespunzator, pe care
va fi inscrisa adresa SOCIETATII NATIONALE DE
RADIOCOMUNICATII si urmatorul text: « A NU
SE DESCHIDE INAINTE DE 10.08.2009. ora
12:00 ».
Documentele de inscriere la procedura: se vor
depune, odata cu oferta, intr-un plic nesigilat si sunt
urmatoarele:
-împuternicirea prin care reprezentantii sunt autorizati
sa angajeze operatorul economic in procedura de
atribuire a contractului de achizitie publica ( original);
-copia actului de identitate al persoanei împuternicite
(buletin de identitate/carte de identitate/paşaport).

VI.8) Data limită de depunere a ofertei
1.

Termenul limita de depunere a ofertelor
10.08.2009. ora 11:00 ora locala.

2.

Adresa la care se depune oferta:

:

SOCIETATEA
NATIONALA
DE
RADIOCOMUNICATII S.A, Şos. Olteniţei 103,
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sector 4, cod 041303, Bucuresti, Romania. Telefon:
021/307.30.01; Fax: 021/307.30.13- la registratura,
parter.
VI.9) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

a. Retragerea sau modificarea ofertei este permisa
numai inainte de data limita de depunere a ofertelor.

VI.10) Deschiderea ofertelor

Deschiderea ofertelor se va face la data de 10.08.2009.
ora 12:00 ora locala, la sediul autoritatii contractante:
S N DE RADIOCOMUNICATII, Şos. Olteniţei 103,
sector 4, cod 041303, Bucuresti, Romania. Telefon:
021/307.30.01; Fax: 021/307.30.13- parter. amfiteatru
Participanţii la şedinţa de deschidere trebuie să
prezinte împuternicire semnată de reprezentantul legal
al ofertantului şi înregistrată. (Formularul nr.10)

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Preţul cel mai scăzut
VII.2) Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

□
■

În baza prevederilor art. 199 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice,
aprobată şi modificată prin Legea 337/2006, oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul
cel mai mare rezultat din ponderile aplicate sistemului de factori de evaluare şi a algoritmului de calcul de mai jos:
Factor de evaluare
1. Preţul ofertei ( preţul total pentru cele 3 amplasamente );
2. Termen de plata al situatiilor confirmate de beneficiar
3. Organizarea si Planificarea in timp a activitatilor pe durata contractului
4. Durata garantiei tehnice a lucrarii
5.Caracteristici privind nivelul tehnic si calitativ al proiectului
TOTAL

1.

Punctaj
60 pct.
10 pct.
10 pct.
10 pct.
10 pct.
100 pct.

Punctajul pentru pretul ofertei se acorda astfel:
a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 60 de puncte
b) pentru alt pret decat cel prevazut la litera a) se acorda punctajul astfel:
P 1 =(pret minim ofertat/pret n) x 60.
Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile ofertate pentru executia si proiectarea
lucrarii, exclusiv TVA(valoare inscrisa in Formularul nr.6)
2.

Punctajul pentru termen de plata al situatiilor confirmate de beneficiar se acorda astfel:

a)

Pentru numarul cel mai mare de zile de la data confirmarii situatiilor de lucrari se acorda punctajul maxim
(10 puncte)

b) Pentru alt numar de zile ofertat pentru plata facturilor (nu se accepta termen mai mic de 30 de zile),
punctajul se acorda astfel:
Pn=(numar de zile n/ numar maxim de zile) x 10 puncte
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3.

Punctajul pentru Organizarea si Planificarea in timp a activitatilor pe durata contractului se va calcula astfel:

Pentru Planificarea, succesiunea si durata activitatilor din cadrul contractului, inclusiv etapele sub aspect
tehnologic, luandu-se in considerare si timpul necesar pentru mobilizare punctajul se acoda asfel:
Pentru un termen mai mic sau egal cu 6 luni (care sa rezulte si din Proiectul de Faze Tehnologice) punctajul
este maxim 10 puncte.
Pentru termene mai mari de 6 luni punctajul acordat se calculeaza astfel:
- pentru termen intre 6 si 8 luni:
3 puncte
- pentru termen intre 8 si 12 luni:
1 puncte
- pentru termen mai mare de 12 luni
0 puncte
4. Punctajul pentru Durata garantiei tehnice a lucrarii se acorda astfel :
a) Pentru cea mai mare durata de garantie tehnica a lucrarii se acorda 10 puncte
b) Pentru alt numar de ani ofertat pentru garantia lucrarilor, punctajul se acorda astfel :
Pn= (pret n/pret maxim ofertat) x 10 puncte
Nu se accepta durata de garantie tehnica mai mica de 10 ani si in cazul garantiilor diferite ale celor 3
amplasamente pentru evaluare se va face media aritmetica a celor 3 punctaje.
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Punctajul pentru Caracteristici privind nivelul tehnic si calitativ al proiectului se acorda astfel:
Metodele prevazute pentru executia lucrarii pe fiecare etapa de executie – 4 punct
Resursele necesare pentru lucrare (materiale, manopera, utilaje) – 2 punct
Programul de incercari/masurari/verificari necesare pe timpul executiei - 2 punct
Programul de urmarire in timp a lucrarii – 1 punct
Riscruri de natura tehnica care pot afecta executia contractului – 1 punct

Pentru lipsa acestor elemente din schita de proiect nu se acorda niciun punct.
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VIII.1 Ajustarea preţului contractului
DA □
NU ■
VIII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului
DA ■

NU □

Nu se ajusteaza.
Dacă DA, se vor preciza:
- cuantumul garanţiei de bună execuţie: 5 % din pretul
contractului fara TVA
- modul de constituire a garanţiei de bună execuţie:
scrisoare de garantie bancara de buna executie,
conform Formularului nr. 9.
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SECTIUNEA III-Formulare si modele
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Formular Nr. 1

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________ (denumirea/numele si sediul/adresa
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in ultimii 5
ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale
unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

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

Operator economic,
.........................................
(semnatura autorizata)
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Formular Nr. 2
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a) ......................................... (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de
ofertant la procedura de .............. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica
avand ca obiect ..................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....................
(zi/luna/an), organizata de .................................. (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria raspundere
ca:
a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau
activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu
sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);
c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania
sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata.........................;
c1) în ultimii 2 ani, mi-am îndeplinit obligatiile conform contractelor incheiate cu beneficiarii si ca urmare a
derularii acestor contracte nu am generat prejudicii de nicio natura beneficiarilor acestor contracte;
d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Operator economic,
.........................................
(semnatura autorizata)
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Formular Nr. 3
OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:...................; Fax: ........................; E-mail:..............................
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ______________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ___________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
9. Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani:
_____________________________________________________________

Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:
Cifra de afaceri
anuala
la 31 decembrie
– lei –

Anul
2006
2007
2008
Media
anuala
ultimii trei
ani

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
– echivalent in euro –

1
2
3
1+2+3
3

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii
si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Operator economic,
................
(semnatura autorizată)
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Formular Nr. 4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA
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 SOCIETATII NATIONALE DE RADIOCOMUNICATII SA, cu
sediul in Sos Oltenitei, nr.103, sector 4, Bucuresti cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu
activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………......
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Operator,
………… ……………….
(semnatura autorizată )

Nr.
Crt.

Denumire subcontractant

Partea/părţile din contract ce
urmează a fi subcontractante

Operator economic,
................
(semnatura autorizată)
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Acord subcontractor cu
specimen de semnatură

Formular Nr. 5
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL
ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt
reale.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc
oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................
(denumirea si adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de..............................................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Ofertant,
………… ………………
(semnatura autorizată )
LISTA
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice
Nr.
crt.
1.
2.

Denumire utilaj/echipament/instalaţie

U.M.

Cantitate

Forma de deţinere
Proprietate
În chirie

Lista cuprinzand PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE
Nr.
crt.

Specialitatea

Angajat

Numele si prenumele
permanent

Ofertant,
…….........……………….
(semnatura autorizată)
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temporar

Formular Nr. 6
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA, Şos. Olteniţei 103,
Bucuresti, Romania.

sector 4, cod 041303,

Domnilor,
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 proiectam si executam Lucrari specifice de piloni metalici si spatii
tehnice constand in: inlocuire pilon la Baia Mare,construire statie Radioreleu Focsani in amplasament
nou,pilon la translator Oavita , pentru suma de _______________euro (suma în litere şi în cifre, precum),
plătibilă după recepţia lucrarilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ________euro
(suma în litere şi în cifre.)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să proiectam si să executam in termen
lucrarile.
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. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant
între noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod
clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim
garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi
primi.
Data ___/___/______
_________, (semnătură), în calitate de _________ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
_____________ (denumirea/numele operatorului economic)
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Formular Nr. 6a

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL OBIECTELOR
Nr.
crt.

0
1

2

3

5

Grupa de
obiecte/denumirea
obiectului

Val.
(excl.
T.V.A)
RON

1
Proiectare (numai in
cazul in care obiectul
contractului cuprinde
atat proiectarea, cat si
executia lucrarii)
Amenajarea terenului
2.1.____________
_______________
Amenajari pentru
protectia mediului,
inclusive pentru
refacerea cadrului
natural dupa terminarea
lucrarilor
3.1.____________
_______________
Realizarea
infrastructurii(retele de
record, utilitati
exterioare incintei)
Investitia(lucrarea ) de
baza
5.1. Obiect 01_____
_______________
Organizare de santier

2

Total valoare
(exclusiv TVA)
Taxa pe valoare
adaugata

din
care:
C+M

3

Contractantul/
conducatorul(li
derul
asociatiei)
total
4

C+M
5

asociatul
1

total
6

C+M
7

din care (dupa caz)
asociatul
subcontractant
…
ul
1
total
8

C+M
9

total
10

C+M
11

subcontractant
ul
…
total
12

C+M
13

RON
euro
RON

Procentul 1)
Lucrarea se incadreaza in grupa:_________________________________________________
(ofertantul precizeaza grupa II A, grupa II B, dupa caz)
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Formular Nr. 6b

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
Devizul-oferta al obiectului ______________
Nr.
crt.

Categorie de lucrari

0

1
Cladiri si constructii
speciale, instalatii
aferente
constructiilor si
retelelor de utilitati in
incinta
Ts Terasamente
1.
C Constructii
2.
… …………….
…
M Montaj utilaje
N
tehnologice, inclusive
retelele aferente
TOTAL I
Procurare
- Utilaje si
echipamente
II.
tehnologice, cu montaj
- Utilaje si
echipamente de
transport
- Dotari, inclusive
utilaje si echipamente
independente cu
durata mare de
serviciu
TOTAL II
Total valoare
(exclusiv TVA)
RON

Valoarea
(exclusiv
T.V.A)
RON
2

Contractantul/
Conducatorul
(liderul asociatiei)
3

I.

Taxa pe valoare
adaugata
RON
Total(inclusiv TVA) RON

Ofertant,
......................
(semnatura autorizata)
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asociatul
1

4

din care (dupa caz)
asociatul
…

5

Subcontractantul
1
6

Subcontractantul
…
7

Formular 6c
DEVIZUL
obiectului .................*)
*) Se înscrie denumirea obiectului.
În mii lei/mii euro la cursul ............ lei/euro din data de
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³
³
Denumirea capitolelor
³
Valoare
³ TVA ³
Valoare
³
³Nr. ³
şi subcapitolelor
³
(fără TVA)
³
³ (inclusiv TVA) ³
³crt.³
de cheltuieli
ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³
³
³Mii lei³Mii euro³Mii lei³Mii lei³Mii euro³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1 ³
2
³
3
³
4
³
5
³
6
³
7
³
ÃÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
³
ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1 ³Terasamente
³
³
³
³
³
³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 2 ³Construcţii: rezistenţă
³
³
³
³
³
³
³
³(fundaţii, structură de
³
³
³
³
³
³
³
³rezistenţă) şi arhitectură ³
³
³
³
³
³
³
³(închideri exterioare,
³
³
³
³
³
³
³
³compartimentări, finisaje) ³
³
³
³
³
³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 3 ³Izolaţii
³
³
³
³
³
³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 4 ³Instalaţii electrice
³
³
³
³
³
³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 5 ³Instalaţii sanitare
³
³
³
³
³
³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 6 ³Instalaţii de încălzire,
³
³
³
³
³
³
³
³ventilare, climatizare,
³
³
³
³
³
³
³
³PSI, radio-tv, intranet
³
³
³
³
³
³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 7 ³Instalaţii de alimentare cu³
³
³
³
³
³
³
³gaze naturale
³
³
³
³
³
³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 8 ³Instalaţii de
³
³
³
³
³
³
³
³telecomunicaţii
³
³
³
³
³
³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ...³...............
³
³
³
³
³
³
ÃÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³TOTAL I
³
³
³
³
³
³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³II. - MONTAJ
³
ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ...³Montaj utilaje şi
³
³
³
³
³
³
³
³echipamente tehnologice
³
³
³
³
³
³
ÃÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³TOTAL II
³
³
³
³
³
³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³III. - PROCURARE
³
ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ...³Utilaje şi echipamente
³
³
³
³
³
³
³
³tehnologice
³
³
³
³
³
³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ...³Utilaje şi echipamente de ³
³
³
³
³
³
³
³transport
³
³
³
³
³
³
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ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ...³Dotări
³
³
³
³
³
³
ÃÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³TOTAL III
³
³
³
³
³
³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³TOTAL
³
³
³
³
³
³
³(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)³
³
³
³
³
³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
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Formular Nr. 7
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR EXECUTII DE LUCRARI ÎN ULTIMII 5 ANI
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa
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 înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

0

1

Cod
CPV

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa
2

Calitatea
executantului*
)

Preţul total al
contractului

3

4

Procent
îndeplinit
de
executant
%
5

Cantit.
(U.M.)

Perioada de
derulare a
contractului
**)

6

7

1
2
.....

*) 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 contractului.
 Se va face dovada a cel putin 3 contracte cu valoare totala de minim 690.000. lei sau echivalentul in
euro la cursul comunicat de BNR in 23.07.2009 respectiv 163.024. euro (1euro=4,2325lei)
Se va face dovada executiei a cel putin 2 piloni autoportanti de inaltime >50m si 1 pilon ancorat cu h>50 m,
(chiar daca acestia nu au fost executati in ultimii 5 ani )

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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Formular Nr. 8
BANCA
______________
(denumirea)

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

Către
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA, Şos. Olteniţei 103,
Bucuresti, Romania.

sector 4, cod 041303,

Cu privire la procedura pentru atribuirea acordului cadru Lucrari specifice de piloni metalici si spatii tehnice noi
________ (denumirea băncii), având sediul înregistrat la _______ (adresa băncii), ne obligăm faţă de
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA să plătim suma de ___________ (în litere şi în
cifre), la prima sa cerere scrisă şi 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 câştigătoare, ofertantul ____________ (denumirea/numele) nu a constituit garanţia de
bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________ (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul
de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________
Parafată de Banca _______ (semnătură autorizată) în ziua __ luna ___ anul ____.
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Formular Nr. 9
Banca
________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE
Către
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA, Şos. Olteniţei 103,
Bucuresti, Romania.

sector 4, cod 041303,

Cu privire la contractul de achiziţie publică Lucrari specifice de piloni metali si spatii tehnice, încheiat între _______________, în calitate de contractant, şi SOCIETATEA NATIONALA DE
RADIOCOMUNICATII SA cu sediul in Şos. Olteniţei 103, sector 4, în calitate de achizitor, ne obligăm prin
prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _______, reprezentând 5 % din valoarea
contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la
neîndeplinirea obligaţiilor ce 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 garanţie este valabilă până la data de ____________.
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să
modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru
prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca ______________ în ziua ________luna ________anul _____.
(semnătură autorizată)
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Formular Nr. 10
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică .................. (se menţionează procedura), având ca obiect ........................
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ....... (zi/lună/an),
organizată de ........................................... (denumirea autorităţii contractante),
particip şi depun ofertă:
[ ] în nume propriu;
[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei .......................................................;
[ ] ca subcontractant al ..................................................................;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar că:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în
anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ......................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar
în legătură cu activitatea noastră.
Operator economic,
.........................................
(semnătură autorizată)
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SECTIUNEA I I I - Acord – cadru de lucrari si Contract subsecvent
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Acord – cadru de lucrari
nr.______________data_______________
Preambul
In temeiul 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
cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006,
între
SN RADIOCOMUNICATII SA cu sediul în Bucuresti, Soseaua Oltenitei nr. 103, sector 4 înregistratã în Registrul Comertului cu
numãrul J40/7677/1998, CUI R10881986, capital social subsris si varsat la data de 31.12.200.. de …………… lei, având cont
IBAN nr. RO32

BTRL 0430 1202 8827 94XX, deschis la Banca Transilvania sucursala Unirea, reprezentatã prin
Domnul Gabriel GRECU, Director General, în calitate de achizitor, pe de o parte
în calitate de promitent achizitor, pe de o parte
şi
……... ................ ........................... ……………. denumire operator economic , adresa sediu
………………… ..................................................................... telefon/fax ..................................
număr de înmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont
(trezorerie, bancă) ................................................... reprezentat prin .....................................
(denumirea conducătorului) funcţia .............................................
în calitate de promitent executant, pe de alta parte.
a intevenit prezentul acord–cadru in condiţiile în care părţile promitente ramân neschimbate pe
toată durata de desfăşurare.
2. Obligaţiile promitentului - executant
2.1 – Promitentul - executant se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu
promitentul-achizitor, să execute în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.
“Lucrari specifice de piloni metalici si spatii tehnice” constand in:
- Inlocuire pilon la Baia Mare;
- Construire statie Radioreleu Focsani in amplasament nou;
- Pilon la translator Oravita
Cod CPV:45210000-2,45232331-1,45315300-1,79930000-2,71327000-6

Dupa cum urmeaza:
A - Executantul se obliga sa proiecteze fazele PT + CS + DE inclusiv documentatiile pentru
obtinerea avizelor si autorizatiilor de demolare si de construire si sa asigure asistenta tehnica de
specialitate pentru urmatoarele investitii :
a) Inlocuire pilon 37 m cu pilon ancorat autoradiant de 57 m la Statia Rdf Baia Mare
conform temei de proiectare din caietul de sarcini ;
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b) Inlocuire pilon 31 m cu pilon autoportant de 31 m la Statia Tr. Tv. Oravita Judetul
Caras Severin conform temei de proiectare din caietul de sarcini;
c) Statie noua RR Mandresti – Focsani formata din turn metalic suport antene de
radiocomunicatii de 60 m (infrastructura si suprastructura), cladire corp tehnic P+1 cu o
suprafata construita de 226 mp si amenajare incinta conform temelor de proiectare din caietul de
sarcini.
B – Executantul se obliga să execute, să finalizeze investitiile pe baza proiectelor solicitate la
punctul 4.1 A
Lucrarile pentru finalizarea investitiilor se refera la :
a) - Demolari aferente pilonului de 37m existent si executie infrastructura si
suprastructura pilon ancorat de 57m la Statia Rdf. Baia Mare conform proiect aprobat de Achizitor;
b) - Demolari aferente pilonului de 31m existent si executie infrastructura si
suprastructura pilon autoportant de 31m la Statia Tr. Tv. Oravita conform proiect aprobat de Achizitor;
- Realizare Statie noua de RR in amplasamentul Mandresti-Focsani conform
proiect aprobat
( Se specifică denumirea şi cantităţile previzionate a lucrărilor, precum şi codul CPV)
2.2 – Promitentul- executant se obligă ca lucrările executate să respecte cel puţin calitatea
prevazută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
2.3 – Promitentul- executant se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin
prezentul acord-cadru.
3. Obligaţiile promitentului - achizitor
3.1 – Promitentul-achizitor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite promitentuluiexecutant, sa achiziţioneze lucrările Lucrari specifice de piloni metalici si spatii tehnice în condiţiile
convenite în prezentul acord-cadru.
(Se specifică denumirea şi cantităţile previzionate a lucrarilor, precum şi codul CPV)
3.2 – Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă
procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze lucrări care fac obiectul
prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul-executant declară că nu mai are
capacitatea de a le executa.
4 Preţul unitar al lucrărilor
4.1 Preţul unitar al lucrărilor, este de ………. euro, la care se adaugă ……… TVA. Pretul este
ferm.
5. Cantitatea previzionată
5.1 Cantitatea previzionată de lucrări ce vor fi executate în baza contractelor subsecvente este de
- Inlocuire pilon la Baia Mare
- Construire statie Radioreleu Focsani in amplasament nou;
- Pilon la translator Oravita

( se precizează cantitatea minimă de lucrări pentru fiecare contract subsecvent)
6. Durata acordului- cadru
6.1 – Durata prezentului acord-cadru este de 36luni, incepând de la data de …….
(se înscrie perioada şi data)
6.2 . Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de ....
( se înscrie data la care înceteaza contractul)
7. Ajustarea preţului
7.1 - Preţul nu se ajustează.
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8. Comunicări
8.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
7.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
( se precizează data semnării de către părţi şi numărul de exemplare)
Promitent-achizitor
............................
(semnătura autorizată)
LS

Promitent-executant
..............................
(semnătura autorizată)
LS
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Contract subsecvent de lucrãri
nr.______________data_______________

În temeiul 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 cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul
contract de executie lucrari, între
SN RADIOCOMUNICATII SA cu sediul în Bucuresti, Soseaua Oltenitei nr. 103, sector 4 înregistratã în Registrul Comertului cu
numãrul J40/7677/1998, CUI R10881986, capital social subsris si varsat la data de 31.12.200.. de …………… lei, având cont
IBAN nr. RO32

BTRL 0430 1202 8827 94XX, deschis la Banca Transilvania sucursala Unirea, reprezentatã prin
Domnul Gabriel GRECU, Director General, în calitate de achizitor, pe de o parte
si
……... ................ ........................... ……………. denumire operatorul economic
............................................... adresa sediu …………………
........................................................................ telefon/fax .......................................... numãr de
înmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banca)
.............................................................................................................. reprezentat prin
................................................................................................ (denumirea conducãtorului)
functia...............................................
în calitate de executant, pe de altã parte.
2. Definitii
2.1 - În prezentul contract urmãtorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezintã prezentul contract si toate Anexele sale;
b. achizitor si executant - pãrtile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul plãtibil executantului de cãtre achizitor, în baza contractului
pentru îndeplinirea integralã si corespunzãtoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrãrii - locul unde executantul executã lucrarea;
e. forta majorã - un eveniment mai presus de controlul pãrtilor, care nu se datoreazã greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului si care face
imposibilã executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rãzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
apãrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivã ci enunciativã. Nu
este considerat fortã majorã un eveniment asemenea celor de mai sus care, fãrã a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pãrti.
f. zi - zi calendaristicã; an - 365 zile.
(se adaugã orice ce alti termeni pe care pãrtile înteleg sã îi defineascã pentru contract)
3. Interpretare
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3.1 În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintã zile calendaristice dacã nu se
specificã în mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului
4.1- Lucrari specifice de piloni metalici si spatii tehnice” constand in:

…………………………..
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ................... euro pentru
proiectarea, execuţia si finalizarea proiectelor si lucrarilor prevazute la punctul 4.1
.
5. Pretul contractului
5.1 - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, plãtibil executantului de cãtre achizitor,
conform graficului de plãti, este de ......................................euro, la care se adaugã TVA
................... euro.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de …….
2. Prezentul contract înceteazã sã producã efecte la data de ....
( se înscrie data la care înceteazã contractul)
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe dupã constituirea garantiei de bunã executie si predarea
amplasamentului, la data de ......
(se precizeazã data la care intrã în efectivitate contractul)
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
(Se enumerã documentele pe care pãrtile le înteleg ca fiind ale contractului)
- propunerea tehnica si financiara
-acte aditionale, daca este cazul
- graficul de executie al lucrãrii-Anexa ....
- graficul de plãti necesar executiei lucrãrilor, în ordinea tehnologicã de executie.-Anexa….
-Garantia de buna executie a lucrarii-Anexa....
-...............................
9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrãrii sunt considerate, în relatiile dintre pãrti, ca
fiind proprietatea absolutã a achizitorului.
9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sãi sau
oricare alte persoane sa nu îndepãrteze sau sã deterioreze obiectele prevãzute la clauza 9.1, iar
imediat dupã descoperirea si înainte de îndepãrtarea lor, de a înstiinta achizitorul despre aceastã
descoperire si de a îndeplini dispozitiile primite de la achizitor privind îndepãrtarea acestora.
Dacã din cauza unor astfel de dispozitii, executantul suferã întârzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, pãrtile vor stabili:
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a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligatia, de îndatã ce a luat la cunostintã despre descoperirea obiectelor
prevãzute la clauza 9.1, de a înstiinta în acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.
10. Obligatiile principale ale executantului
10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrãrile precum si de a remedia
viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitã, în concordantã cu obligatiile asumate prin
contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevãzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrãrile, de a asigura forta de muncã, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturã provizorie, fie definitive, cerute
de si pentru contract, în masura în care necesitatea asigurãrii acestora este prevãzutã în contract
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
10.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea executiei
lucrãrii, spre aprobare, graficul de plãti necesar executiei lucrãrilor, în ordinea tehnologicã de
executie.
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementãrilor legii privind calitatea în constructii. (2) Un
exemplar din documentatia predatã, de cãtre achizitor, executantului va fi tinut de acesta în
vederea consultãrii de cãtre Inspectia de Stat în Constructii, Lucrãri Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, precum si de cãtre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunzãtor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost
întocmite de el. Dacã, totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrãrilor permanente sã fie
proiectatã de cãtre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrãrilor.
(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate în
anexele contractului, caietele de mãsurãtori (atasamentele) si, dupã caz, în situatiile convenite,
desenele, calculele, verificãrile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sã
le întocmeascã sau care sunt cerute de achizitor.
10.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului în orice
problemã, mentionatã sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul
considerã cã dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, în scris, fãrã ca obiectiile respective sã îl absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
(2) În cazul în care respectarea si executarea dispozitiilor prevãzute la alin.(1) determinã
dificultãti în executie care genereazã costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite
pe cheltuiala achizitorului.
10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectã a lucrãrilor fatã de reperele date de
achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilitãtii respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul executiei lucrãrilor, survine o eroare în pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricãrei pãrti a lucrãrilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatatã, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei în care eroarea respectivã este rezultatul
datelor incorecte furnizate, în scris, de cãtre proiectant. Pentru verificarea trasãrii de cãtre
proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pãstra cu grija toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrãrilor.
10.6 - Pe parcursul executiei lucrãrilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
i) de a lua toate mãsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cãror prezentã pe
santier este autorizatã si de a mentine santierul (atât timp cât acesta este sub
controlul sãu) si lucrãrile (atât timp cât acestea nu sunt finalizate si ocupate de
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cãtre achizitor) în starea de ordine necesarã evitãrii oricãrui pericol pentru
respectivele persoane;
ii) de a procura si de a întretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, îngrãdire, alarmã si pazã, când si unde sunt necesare sau au fost solicitate
de cãtre achizitor sau de cãtre alte autoritãti competente, în scopul protejãrii
lucrãrilor sau al asigurãrii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate mãsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si în afara
santierului si pentru a evita orice pagubã sau neajuns provocate persoanelor,
proprietãtilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori
generati de metodele sale de lucru.
10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea în bunã stare a lucrãrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeazã a fi puse în operã de la data primirii ordinului de
începere a lucrãrii pânã la data semnãrii procesului verbal de receptie a lucrãrii.
10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrãrilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, în mãsura permisã de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau
în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) cãile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cãilor publice sau private care
deservesc proprietãtile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despãgubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor în justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în
legãturã cu obligatia prevãzutã la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicã cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora
de cãtre traficul propriu sau al oricãruia dintre subcontractantii sãi; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza încãrcãturile, în asa fel încât
traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sã fie limitat, în mãsura în care este posibil,
astfel încât sã nu producã deteriorãri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
(2) în cazul în care se produc deteriorãri sau distrugeri ale oricãrui pod sau drum care comunicã
cu/sau care se aflã pe traseul santierului, datoritã transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despãgubi achizitorul împotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevãzute în contract, executantul este responsabil si va
plãti consolidarea, modificarea sau îmbunãtãtirea, în scopul facilitãrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricãror drumuri sau poduri care comunicã cu
sau care se afla pe traseul santierului.
10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrãrii, executantul are obligatia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;
iii) de a aduna si îndepãrta de pe santier dãrâmãturile, molozul sau lucrãrile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pânã la sfârsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrãri provizorii, care îi sunt necesare în scopul
îndeplinirii obligatiilor sale în perioada de garantie.
10.11 - Executantul rãspunde, potrivit obligatiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite într-un interval de 10 ani (se precizeazã numãrul de ani) de la receptia lucrãrii
si, dupã împlinirea acestui termen, pe toatã durata de existentã a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistentã, urmare a nerespectãrii proiectelor si detaliilor de executie aferente
executiei lucrãrii.
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10.12 - Executantul se obligã de a despãgubi achizitorul împotriva oricãror:
i) reclamatii si actiuni în justitie, ce rezultã din încãlcarea unor drepturi de
proprietate intelectualã (brevete, nume, mãrci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în
legãtura cu executia lucrãrilor sau încorporate în acestea; si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturã, aferente;
cu exceptia situatiei în care o astfel de încãlcare rezultã din respectarea proiectului sau caietului
de sarcini întocmit de cãtre achizitor.
11. Obligatiile achizitorului
11.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze si sa aprobe proiectele elaborate de executant pe
fiecare faza conform graficelor agreate.
11.2 - La începerea lucrãrilor de executie achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia
executantului toate documentele pe care le detine care sa-i permita acestuia obtinerea
autorizatiilor si avizelor necesare executiei lucrãrilor.
11.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fãrã platã, dacã nu s-a
convenit altfel, urmãtoarele:
a) amplasamentul lucrãrii;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
c) cãile de acces rutier si racordurile de cale feratã;
d) racordurile pentru utilitãti (apã, gaz, energie, canalizare etc.), pânã la limita amplasamentului
santierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilitãti precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
mãsurat se suportã de cãtre executant din capitolul de organizare de santier.
11.4 - Achizitorul are obligatia de a aproba întreaga documentatie necesarã pentru executia
lucrãrilor contractate, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrãrii.
11.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referintã, cãilor
de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului precum si pentru
materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.
11.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si mãsura lucrãrile care devin ascunse în cel mult 5
zile de la notificarea executantului.
11.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricãror alte
informatii furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si livrãrile sale.
11.8 Achizitorul va stabili pentru fiecare amplasament responsabili cu urmarirea si decontarea
lucrarilor realizate in cadrul contractului
12. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabilã a obligatiilor
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivã, executantul nu reuseste sã-si îndeplineascã
obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptãtit de a deduce din pretul
contractului, ca penalitãti, 0,10 % pe zi intirziere din lucrarea neexecutata pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor, penalitati ce nu vor depasi valoarea lucrarii neexecutate
12.2 - În cazul în care achizitorul nu onoreazã facturile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plãti, ca penalitãti, 0,10 % pe zi intirziere din
valoarea facturii neachitate , penalitati care nu vor depasi valoarea facturata o sumã echivalentã
cu 0.10% din plata neefectuatã.
12.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cãtre una dintre pãrti, în mod
culpabil si repetat, dã dreptul pãrtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese in cuantum de ..........................
12.4 - Achizitorul îsi rezervã dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o notificare scrisã
formulata si adresatã executantului cu ..zile inainte, fãrã nici o compensatie, dacã acesta din
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urmã dã faliment, cu conditia cã aceastã renuntare sã nu prejudicieze sau sã afecteze dreptul la
actiune sau despãgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzãtoare pentru partea din contract executatã pâna la data denuntãrii
unilaterale a contractului.

13. Garantia de bunã executie a contractului
13.1 - (1) Executantul se obligã sã constituie garantia de bunã executie a contractului în cuantum
de……………………lei si reprezinta 5% din valoarea fara TVA a contractului,
13.2
Garanţia de bună execuţie se constituie sub formă de scrisoare de garanţie bancară şi se depune
la sediul autorităţii contractante în termen de maxim …….. zile de la semnarea contractului,
pana la intrarea in efectivitate a contractului.
13.3 - Achizitorul se obligã sã elibereze garantia pentru participare si sã emitã ordinul de
începere a contractului numai dupã ce executantul a fãcut dovada constituirii garantiei de bunã
executie.
13.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bunã executie, în limita
prejudiciului creat, dacã executantul nu îsi executã, executã cu întârziere sau executã
necorespunzãtor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de bunã executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului,
precizând totodatã obligatiile care nu au fost respectate.
13.5 – Achizitorul se obligã sã restituie garantia de bunã executie astfel:
70 % in baza Procesului verbal de receptie la finalizarea lucrarilor
30% la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor (…… luni conform art 17.1)
13.6 - Garantia tehnicã este distinctã de garantia de bunã executie a contractului
14. Începerea si executia lucrãrilor
14.1 - (1) Executantul are obligatia de a începe lucrãrile în timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului dar nu mai tirziu de data de
(se precizeazã data maximã de emitere a ordinului de începere a executiei)
(2) Executantul trebuie sã notifice achizitorului si Inspectiei de Stat în Constructii, Lucrãri
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrãrilor.
14.2 - (1) Lucrãrile trebuie sã se deruleze conform graficului general de executie respectiv
Anexa............. si sã fie terminate la data stabilitã. Datele intermediare, prevãzute în graficele de
executie, se considerã date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, dupã semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcãtuit
în ordinea tehnologicã de executie. în cazul în care, dupã opinia achizitorului, pe parcurs,
desfãsurarea lucrãrilor nu concordã cu graficul general de executie a lucrãrilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminãrii lucrãrilor la data
prevãzutã în contract.
Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrãrilor, terminarea pregãtirilor sau dacã nu
îsi îndeplineste îndatoririle prevãzute la 12.1, alin.(2), achizitorul este îndreptãtit sã-i fixeze
executantului un termen pânã la care activitatea sã intre în normal si sã îl avertizeze cã, în cazul
neconformãrii, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfãsurarea executiei lucrãrilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pãrtile contractante au obligatia de a
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest
scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier
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sau, dacã este cazul, altã persoanã fizicã sau juridicã atestatã potrivit legii, din partea
achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncã, în ateliere, depozite si oriunde îsi desfãsoarã activitãtile legate de îndeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrãrilor ascunse.
14.4 - (1) Materialele trebuie sã fie de calitatea prevãzutã în documentatia de executie;
verificãrile si testãrile materialelor folosite la executia lucrãrilor precum si conditiile de trecere a
receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, mãsurarea si testarea lucrãrilor. Costul probelor si încercãrilor, inclusiv manopera
aferentã acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevãzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrãri sau materiale
puse în operã vor fi suportate de executant dacã se dovedeste cã materialele nu sunt
corespunzãtoare calitativ sau cã manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrãrile care devin ascunse, fãrã aprobarea
achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrãri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si mãsurate.
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pãrti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastã parte sau pãrti de lucrare, dacã este cazul.
(4) În cazul în care se constatã cã lucrãrile sunt de calitate corespunzãtoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de cãtre achizitor, iar în caz contrar, de cãtre executant.
15. Întârzierea si sistarea lucrãrilor
15.1 - În cazul în care:
i) volumul sau natura lucrãrilor neprevãzute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datoreazã executantului si nu a survenit
prin încãlcarea contractului de cãtre acesta;
îndreptãtesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrãrilor sau a
oricãrei pãrti a acestora, atunci, prin consultare, pãrtile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adãuga la pretul contractului.
15.2 - Fãrã a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a sista
lucrãrile sau de a diminua ritmul executiei dacã achizitorul nu plãteste în termen de 28 de zile de
la expirarea termenului prevãzut la clauza 18.2; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt
achizitorului.
16. Finalizarea lucrãrilor
16.1 - Ansamblul lucrãrilor sau, dacã este cazul, oricare parte a lor, prevãzut a fi finalizat într-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se
calculeazã de la data începerii lucrãrilor.
16.2 - (1) La finalizarea lucrãrilor, executantul are obligatia de a notifica, în scris, achizitorului
cã sunt îndeplinite conditiile de receptie solicitând acestuia convocarea comisiei de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucrãri executate confirmate si a constatãrilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacã sunt întrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. În
cazul în care se constatã ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupã constatarea remedierii tuturor
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lipsurilor si deficientelor, la o nouã solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de
receptie.
16.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementãrile în vigoare. În
functie de constatãrile fãcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
16.4 - Receptia se poate face si pentru pãrti ale lucrãrii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.
17. Perioada de garantie acordatã lucrãrilor
17.1 - Perioada de garantie de ……………….. luni curge de la data receptiei la terminarea
lucrãrilor si este valabila pâna la data semnarii procesului verbal de receptie finalã.
17.2 - (1) În perioada de garantie, executantul are obligatia, în urma dispozitiei date de achizitor,
de a executa toate lucrãrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si
altor defecte a cãror cauzã este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitãtile prevãzute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, în cazul în care ele sunt necesare datoritã:
i) utilizãrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea
unei parti a lucrãrilor; sau
iii) neglijentei sau neîndeplinirii de catre executant a oricãreia dintre obligatiile
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) În cazul în care defectiunile nu se datoreazã executantului, lucrãrile fiind executate de cãtre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si plãtit ca lucrãri
suplimentare.
17.3 - în cazul în care executantul nu executã lucrãrile prevazute la clauza 17.2, alin.(1),
achizitorul este îndreptãtit sã angajeze si sã plãteascã alte persoane care sã le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrãri vor fi recuperate de cãtre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.
18. Termen si Modalitãti de platã
18.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata cãtre executant lunar în termen de …………
zile de la emiterea facturii de cãtre Exacutant.
18.1.1. Facturile se vor achita in lei, la cursul BNR din data emiterii facturii
18.1.2. Facturile vor fi emise numai dupa aprobarea situatiilor de lucrari de catre Achizitor.
(se precizeazã termenul de platã de la emiterea facturii si, dupã caz, graficul de platã)
18.2 - Dacã achizitorul nu onoreazã facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrãrilor sau de a diminua ritmul
executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de platã la nivelul corespunzãtor zilei de
efectuare a plãtii. Imediat ce achizitorul îsi onoreazã restanta, executantul va relua executarea
lucrãrilor în cel mai scurt timp posibil.
18.3 - (1) Plãtile partiale trebuie sã fie fãcute, la cererea executantului (antreprenorului), la
valoarea lucrãrilor executate conform contractului si în cel mai scurt timp posibil. Lucrãrile
executate trebuie sã fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrãri , întocmitã astfel încât sã
asigure o rapidã si sigurã verificare a lor. Din situatiile de lucrãri achizitorul va putea face
scãzãminte pentru servicii fãcute executantului si convenite cu acesta. Alte scãzãminte nu se pot
face decât în cazurile în care ele sunt prevãzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situatiile de platã se confirmã în termen de 5 zile. Dacã verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar, în special, datoritã unor eventuale litigii, contravaloarea lucrãrilor care nu sunt în
litigiu va fi platitã imediat.
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(3) Plãtile partiale se efectueaza, de regulã, la intervale lunare dar nu influenteazã
responsabilitatea si garantia de bunã executie a executantului; ele nu se considerã, de cãtre
achizitor, ca receptie a lucrãrilor executate.
18.4 Achizitorul poate acorda avans executantului, numai dupa constituirea unei scrisori de
garantare a avansului, si numai in limita valorica de 30 % din valoarea contractului/contractelor
, prevazuta de lege corelat cu etapele contractului separat pentru proiectare si executie.
18.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de receptie finalã nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirmã cã lucrãrile au fost executate conform
contractului. Receptia finalã va fi efectuatã conform prevederilor legale, dupã expirarea
perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrãrile executate, nu
va fi conditionatã de eliberarea certificatului de receptie finalã.
19. Ajustarea pretului contractului
19.1 - Pentru lucrãrile executate, plãtile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în
propunerea financiarã, anexã la contract. Pretul contractului nu poate fi ajustat .
20. Asigurãri
20.1 - (1) Executantul are obligatia de a încheia, înainte de începerea lucrãrilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrãrile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii împuterniciti sã
verifice, sã testeze sau sã receptioneze lucrãrile precum si daunele sau prejudiciile aduse cãtre
terte persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportatã de cãtre executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.
(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sã prezinte achizitorului, la cerere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plãtibile
prin lege, în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina
persoanei achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
21. Amendamente
21.1 - Pãrtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante
noi, care nu au putut fi prevãzute la data încheierii contractului si care necesita semnarea uni act
aditional.
(3) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile,
viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata
îndeplinirii contractului.
22. Subcontractanti
22.1 - Executantul are obligatia de a încheia contracte cu subcontractantii desemnati, în aceleasi
conditii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele
încheiate cu subcontractantii desemnati.
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(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cât si contractele încheiate cu
acestia se constituie în anexe la contract.
22.3 - (1) Executantul este pe deplin rãspunzãtor fatã de achizitor de modul în care îndeplineste
contractul,
(2) Subcontractantul este pe deplin rãspunzãtor fatã de executant de modul în care îsi
îndeplineste partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacã acestia nu îsi
îndeplinesc partea lor din contract.
22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacã acesta nu si-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului , va fi
notificatã achizitorului si nu il va exonera pe executant de raspunderea pe care o are fata de
achizitor.
23. Cesiunea
25.1 - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, fãrã sã obtinã, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
25.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin contract.
24. Rezilierea si incetarea contractului
24.1- Prezentul contract inceteaza de plin drept daca apare una din situatiile:
a)
una din parti este declarata in incapacitate de plata sau este declarata in stare de
faliment si/sau lichidare . Contractul va inceta de plin drept fara interventia instantei de
judecata , fara punere in intarziere si fara vreo alta formalitate prealabila , la data
pronuntarii hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de reorganizare judiciara sau
faliment
b)
una din parti cesioneaza drepturile si obligatiile prezentului contract unui tert fara a
avea acordul celeilalte parti; Contractul va inceta de plin drept fara interventia instantei de
judecata , fara punere in intarziere si fara vreo alta formalitate prealabila , la data incheierii
contractului de cesiune ;
c)
prin reziliere in cazul neexecutarii obligatiilor contractuale ; rezilierea va fi notificata
partii care nu si-a executat obligatiile ; contractul va inceta de plin drept , fara punere in
intarziere , fara interventia instantei de judecata la data primirii notificarii , prezentul avind
caracterul unui pact comisoriu de gradul IV.
24.2. Incetarea contractului nu anuleaza obligatiile financiare si / sau materiale deja scadente intre
parti .
24.3. Rezilierea sau incetarea valabilitatii contractului nu inlatura raspunderea partii care in mod
culpabil a cauzat incetarea contractului. Partea culpabila va suporta toate pierderile , inclusiv
penalizarile , suferite de cealaltă parte din cauza încetării contractului

25. Forta majorã
25.1 - Forta majora este constatatã de o autoritate competentã.
25.2 - Forta majorã exonereazã pãrtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatã perioada în care aceasta actioneazã.
25.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendatã în perioada de actiune a fortei majore, dar farã a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrtilor pânã la aparitia acesteia.
25.4 - Partea contractantã care invoca forta majorã are obligatia de a notifica celeilalte pãrti,
imediat si în mod complet, producerea acesteia si sã ia orice mãsuri care îi stau la dispozitie în
vederea limitãrii consecintelor.
25.5 - Dacã forta majorã actioneazã sau se estimeazã cã va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sã notifice celeilalte pãrti încetarea de plin drept a prezentului
contract, fãrã ca vreuna din pãrti sã poatã pretinde celeilalte daune-interese.
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26. Caracterul confidenţial al contractului
26.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane
implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face
confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.
26.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la
contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte
contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru
asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

27. Solutionarea litigiilor
27.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilã, prin
tratative directe, orice neîntelegere sau disputã care se poate ivi între ei în cadrul sau în legãturã
cu îndeplinirea contractului.
26.2 - Dacã, dupã 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sã
rezolve în mod amiabil o divergentã contractualã, litigiul va fi supus solutionarii instantei d ela
sediul Achizitorului
(se precizeazã modalitatea de solutionare a litigiilor)
28. Limba care guverneazã contractul
28.1 - Limba care guverneazã contractul este limba românã.
29. Comunicari
29.1 - (1) Orice comunicare între pãrti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sã
fie transmisã în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât si în momentul
primirii.
29.2 - Comunicãrile între pãrti se pot face si prin telefon, telegramã, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmãrii în scris a primirii comunicãrii.
30. Legea aplicabilã contractului
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Pãrtile au înteles sã încheie azi .............. prezentul contract în douã exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
( se precizeazã data semnãrii de cãtre pãrti)

Achizitor
.............................
(semnatura autorizatã)
LS

Contractant
..............................
(semnatura autorizatã)
LS
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SECTIUNEA IV- Caietul de sarcini
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1. CERINTE GENERALE
Prevederile cuprinse in Caietul de sarcini fac parte integranta din documentatia de atribuire si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea
tehnica.
Cerinţele impuse vor fi considerate minimale. În acest sens, orice ofertă care se abate de
la prevederile caietului de sarcini va fi declarata inacceptabila. Vor fi luate în considerare numai
ofertele care corespund integral cerintelor caietului de sarcini sau care, prin propunerea tehnică,
presupun asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.
Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda toate lucrarile care fac obiectul prezentului contract de
achizitie publica. Ofertele care nu prezinta toate lucrarile sunt neconforme si ca urmare respinse
Omiterea vreunei informatii solicitate in documentatia de achizitie sau prezentarea unei oferte
inferioare din punct de vedere al specificatiilor tehnice mentionate in Caietul de sarcini, reprezinta
riscuri asumate de catre ofertant si duc la respingerea ofertei.

Anexam prezentei in format PDF:
Documentatie tehnica Baia Mare
Documentatie Tehnica Focsani
Documentatie tehnica Oravita
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