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CUPRINS FORMULARE
(modele orientative)

FORMULAR 1: IMPUTERNICIRE

FORMULAR 2: DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.164,
165, 167 din Legea 98/20016

FORMULAR 3: ACORD DE ASOCIERE - daca este cazul

FORMULAR 4: ACORD DE SUBCONTRACTARE - daca este cazul

FORMULAR 5: DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE
MEDIU, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE
ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

FORMULAR 6: FORMULAR DE OFERTA ( cu Anexa 1 si 2)

FORMULAR 7: DECLARATIE PRIVIND CONFIDENTIALITATEA OFERTELOR

FORMULAR 8: DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE / NEINCADRAREA IN
PREVEDERILE ART.60, ALIN.(1) DIN LEGEA 98/2016

FORMULAR 9: GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE

FORMULAR 10: CONTRACT DE LUCRARI

FORMULAR 11: ANGAJAMENT FERM SUSTINERE TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA
( cu Anexa-declaratie)

FORMULAR 12: FACTOR EVALUARE
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Formular nr.1
OPERATOR ECONOMIC
_______________________ (denumire)

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la
data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului
asociat/ Tertului sustinator/ Subcontractantului ……………………………… (denumire), cu sediul
in …………………………….. (adresa operatorului economic), CUI nr. ....., CIF nr. ......, imputernicesc prin
prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat
de ……......................, la data de …………, CNP ……………………., avand functia de ……………………......,
să semneze urmatoarele documente depuse in cadrul achizitiei directe a contractului de
lucrari...................................................................................,

1. Propunerea tehnica si propunerea financiara;
2. Documentele insotitoare ale ofertei;
3. Solicitarile/raspunsurile la clarificari;
4. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul achizitiei directe.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a
Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie
publica.

Data Denumirea mandantului
…………… S.C. _________________

reprezentată legal prin
_________________________
(numele persoanei imputernicite) (Nume, prenume)

avand functia de
_________________________ _________________________
(semnatura persoanei imputernicite) (Functie)

__________________
(Semnătura autorizată şi stampila)
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Formularul nr.2

Declaratie privind neincadrarea in situatiile excludere prevazute la
art.164,165 si 167 din Legea nr.98/2016

Titlul contractului: ..................................

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de....................,
la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului
economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ................................................(ofertant
unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant ) la achizitia directa pentru atribuirea contractului
de ......................................................, organizată de ......................................., declaram ca nu ne aflam in
situatiile de excludere prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016, cu toate modificarile si
completarile ulterioare.

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

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

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute
în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data _______________ Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/ Tert
sustinator/Subcontractant

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri/ Sustineri/ Subcontractari, Formularul va fi completat/prezentat de
fiecare Ofertant asociat/ Tert/Subcontractant, semnat si stampilat de reprezentantul legal al acestuia.

Nr./dată înreg. bancă: ......../..........................



DOCUMENTAŢIE PENTRU ACHIZITIA DIRECTA
PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
DE INVESTITII “INLOCUIREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT
PUBLIC DIN SAT RACOVA, ILIESI, GURA VAII SI HALMACIOAIA, JUD.BACAU”

Secţiunea
FORMULARE

4

Formular nr. 3

ACORD DE ASOCIERE

Nr.....................din..................................

1. PĂRȚILE ACORDULUI
In baza art.53 din Legea 98/2016, prezentul acord se încheie între :
S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. .....................................
nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului
din ......................................... sub nr...........................,cod de identificare fiscală....................................,
cont ............................................deschis la............................................................... reprezentată
de ......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -
LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului
din ........................................ sub nr............................,cod de identificare fiscală....................................,
cont .............................................deschis la............................................ reprezentată
de .................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de
ASOCIAT

2. OBIECTUL ACORDULUI
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la achiziţia publică organizată de ................................... ................................(denumire
autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului
cadru ...........................................................(obiectul contractului / acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică
este:

1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
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2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va
efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________

3. DURATA ACORDULUI
Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire
şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca

fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie)

4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei
comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.
5. RĂSPUNDERE

5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi
responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

5.2. In cazul in care asocierea va fi sustinuta de terti, conform prevederilor art. 185 alin. 2 al Legii nr. 98/2006
acestia vor raspunde in mod solidar urmand regulile raspunderii solidare precizate la art. 184 al Legii nr. 98/2016.

6. ALTE CLAUZE

6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului,
acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.

6.2 Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau
sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului
scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.

6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a
serviciilor/executie a lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …...............................
(liderul de asociere) şi Beneficiar.

7. SEDIUL ASOCIERII
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7.1 Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de tel, nr. de fax).

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

8.1 Asocierea încetează prin :
a) hotărârea comună a membrilor asociați ;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;
c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor asumate de

părți;
d) alte cazuri prevăzute de lege ;

9. COMUNICĂRI

9.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

10. Litigii
10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă.

LIDER ASOCIAT
semnătura

ASOCIAT 1
semnătura

NOTA:
Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.
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Formular nr. 4
ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr.………./…………

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre ……………………………………..
si ………………………….., privind executia contractului de lucrari, avand ca
obiect:…………………………………….

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre
S.C. ______________________S.R.L. cu sediul in _______________________________, reprezentata prin
___________________________ Director General si ______________ Director Economic, denumita in cele
ce urmeaza contractant general
si
S.C. ________________________S.R.L. cu sediul in __________________________________,
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic,
denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:
Art. 1. Lucrarile ce fac obiectul prezentului contract sunt:

- ____________________
- ____________________.

Art. 2. Valoarea ______________ (lucrarilor) este conform ofertei prezentate de subcontractant,
reprezentand ____% din valoarea totală a lucrarilor ofertate.

Art. 3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de
subcontractant, contravaloarea ___________________ executate in perioada respectiva.

(lucrari, produse, servicii)
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii ______________

(lucrarilor)
____________________________ de catre beneficiarul …………………………………………...

(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Art. 4. Durata de executie a ____________________________ este in conformitate cu contractul,

(lucrarilor)
de……………..luni, esalonata conform graficului anexa la contract.
Art. 5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal
incheiat la terminarea ________________________.
Art. 6. Contractantul general va preda subcontractantului documentatia completa verificata cu dispozitiile
legale.
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Alte dispozitii:
Art. 7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ si neincadrarea

(lucrarilor)
din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului,
subcontractantul va plati penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________
nerealizata la termen. (lucrarilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3., contractantul general va plati penalitati de
_____ % pe zi intarziere la suma datorata.
Art. 8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care
contractantul le are fata de beneficiar conform contractului _____________________________.

(denumire contract)
Art. 9. Încetarea acordului de subcontractare
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 10. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se
vor solutiona pe cale legala.

Art. 11. Comunicări
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., inscrise la partile contractante.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________ _________________________
(contractant) (subcontractant)

Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale
obiectului contractului/contractelor.
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în
aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.
Este interzisă subcontractarea totală a contractului.
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Formularul nr.5
OPERATOR ECONOMIC
_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI
PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU, SOCIALE, AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

SI PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA,
PE TOATĂ DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume), domiciliat(a)
in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/
Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in
calitate de reprezentant legal / împuternicit al ..............................................................................................
(denumirea / numele și sediu / adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la achizitia
directa .................................................... cod CPV ............................., organizată de autoritatea
contractantă ...................................(numele autorității) declar pe propria răspundere, că la elaborarea
ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile relevante din domeniile mediului, social, al relaţiilor de muncă si
de securitate si sanatate in munca pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii
contractului de lucrări, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,
Legii 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului și ale celorlaltor reglementări
aplicabile, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri
colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, pe care le vom
respecta pe parcursul executarii contractului de achizitie publica de lucrari, pentru toate activităţile ce vor
fi desfăşurate.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei
consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia
făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă."

Data ______________ Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata
Asocierea; denumirea reprezentantului imputernicit)

_________________ (semnatura si stampila)
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Formular nr. 6
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

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

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul/subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_____________________________________________ (denumirea/numele ofertantului, in cazul unei
Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), al carui Lider desemnat de Asociere este
_____________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să realizam: Proiectare si executie lucrari pentru
realizarea obiectivului de investitii “INLOCUIREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT
PUBLIC DIN SAT RACOVA, ILIESI, GURA VAII SI HALMACIOAIA, JUD.BACAU”, respectiv sa prestam
servicii de proiectare si de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor,
sa furnizam si sa demontam / montam echipamentele si sa executam lucrarile necesare realizarii
obiectivului de investitii mentionat anterior, pentru suma de de _________________________(suma în
litere şi în cifre) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
______________________ lei, din care:

- servicii (proiectare si asistenta tehnica) ..........................lei fara TVA
- furnizare produse inclusiv montaj si executie lucrari .............................lei fara TVA

2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:
a. Am examinat conținutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de
clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau
restricție;
b. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem proiectarea,
furnizarea si executia lucrărilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm
în termen de 3 luni, din care:

- pentru servicii de proiectare in termen de o luna;
- pentru furnizare produse inclusiv montaj si executia lucrarilor in termen de 2 luni;

c. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o perioada de 120 de zile, de la data limita de
depunere a ofertelor până la data de _______________[ziua/luna/anul] și oferta va ramâne obligatorie
pentru noi şi poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
d. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei achizitii directe ca
și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în
invitația/anunțul de participare și documentația de atribuire. Invitația/anunțul de participare și
documentația de atribuire au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta
noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.
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e. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom
întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.

3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să
constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în
procent de ..........% din valoarea contractului, astfel:

- prin instrument de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări
- prin reţineri succesive din facturi

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
6. Precizăm că nu depunem oferta alternativă.

Data:..........................................

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

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
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ANEXA 1 la Formularul nr.6

Nr.
crt.

Descriere servicii / furnizare /
lucrari

UM Valoare fara
TVA/UM
(lei)

Valoare totala
fara TVA

(lei)

Termen
prestare/
furnizare,
executie

0 1 2 3 4=2x3 5
I.

ETAPA I - SERVICII DE PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 1 luna
I.1 Documentatia tehnica de proiectare:

- Proiectul tehnic
2 ex. +1
CD

x ….

I.2 Asistenta tehnica din partea
proiectantului pe perioada de
realizare a obiectivului

x
…. 2 luni

TOTAL VALOARE ETAPA I (val.I.1-I.2)
(valoarea va fi cea inscrisa in formularul de oferta la pct.1)
II ETAPA II - FURNIZARE ECHIPAMENTE CU MONTAJ SI EXECUTIE LUCRARI

2 luni

II.1 Realizare lucrari de demontare
(demontare carje, lampi uzate de
diferite tipuri: sodiu si mercur si
accesorii de alimentare)

431 buc. …. ….

II.2 Realizare lucrari de montare, din care:
-Achizitionare si montare accesorii
(Carje de 2,5 m, bratari si CDD-uri
15il) si lampi pe stalpi cf.oferta th.

66 buc. …. ….

-Achizitionare si montare accesorii
(Carje de 1,5 m, bratari si CDD-uri
15il) si lampi pe stalpi cf.oferta th.

532
buc.

…. ….

-Montare lampi cu LED 598
buc.

…. ….

II.3 Furnizare echipamente, din care:
-Lampi tip LED 80 W 66 buc. …. ….
-Lampi tip LED 50 W 160 buc. …. ….
-Lampi tip LED 30 W 372 buc. …. ….
TOTAL VALOARE ETAPA II (val.II.1-II.3)

(valoarea va fi cea inscrisa in formularul de oferta la
pct.1)

…

III TOTAL GENERAL FARA TVA
(valoare Et.I + valoare Et.II)-cf.formular oferta

…

TVA …
TOTAL GENERAL CU TVA

…

OPERATOR ECONOMIC,
.......................... (semnătura autorizata)
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ANEXA 2 la Formularul nr.6

OPERATOR ECONOMIC,
..........................

(semnătura autorizata)

1 Valoarea maximă a serviciilor/lucrărilor prestate/ executate
de subcontractant (% din preţul total ofertat si valoare)

………….

2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma
de........................
în cuantum de 10%

………….

………
3 Perioada de garanţie de buna executie a contractului

(luni calendaristice)
60 luni

4 Perioada de mobilizare
(numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de
începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei)

………….
(maxim 10 zile)

5 Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)

………….
(maxim 4 zile)
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Formularul nr. 7
OFERTANT /OFERTANT ASOCIAT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DECLARAŢIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA

si FINANCIARA care au caracter confidential

Titlul Contractului:..................................,

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat
de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al
operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant
asociat, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si din propunerea financiara:

a. __________________________________
b. __________________________________
c. __________________________________

au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul
comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:

1. Obligatiile autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce
atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile
de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante,
autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici
indicate de aceștia ca fiind confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele
confidențiale ale ofertelor.”

2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile
documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică
și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de
proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4)
se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul
acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații
sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea
rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un
termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui
ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul documentelor de
calificare, propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind
confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală".
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5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului
constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele
de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția
documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se
limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar
prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial
și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de
către ofertanți, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale
din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care
partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea financiara sunt
confidentiale sunt urmatoarele:
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data ______________ Reprezentant legal Ofertant / Ofertant asociat/
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)
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Formularul nr.8

Declaratie privind conflictul de interese/neincadrarea in prevederile
art. 60, alin (1) din Legea 98/2016

Titlul contractului: ..................................

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ……………………………………………
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat
de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al
operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea
de ................................................(ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant ) la
procedura simplificata pentru atribuirea contractului de ......................................................, organizată
de ......................................., declar că nu ne aflam in conflict de interese cu autoritatea
contractanta.......................................sau cu persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii
contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire si a celor cu
putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei, implicate in prezenta
procedura de atribuire, care conform art. 58 si 63 alin. (1) din Legea 98/2016, sunt: VLAD TOADER –
PRIMAR, APETREI CATALIN IONEL – VICEPRIMAR, POPA APREUTESEI ADRIAN – SECRETAR,
TORONILA NICOLETA-INSPECTOR SUPERIOR CONTABILITATE, FILIP MARIN -CONTROL
FINANCIAR INTERN, PUNGA DORINA DANA – INSPECTOR ASISTENT ACHIZITII PUBLICE,
CONSILIERI LOCALI: CHIRUTA MIRCEA VALENTIN, GRAITARU DUMITRU, LAZAR CONSTANTIN,
MIHAILA VASILE, NECHIFOR-GRIGORAS MIHAIL, TUCA RADU-GHEORGHE, VLAD VASILE,
ARSENI CONSTANTIN, BOSTAN VALERIAN, GARBEA IOAN, POPU VASILE, ROSU ION; Furnizor
servicii auxiliare achizitiei: NEAGA DANA-CORINA.

Prin urmare, declaram urmatoarele:
a) Persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris
al ........................................., in calitate de.................................. (ofertant unic/ asociat/ tert
sustinator/subcontractant ) ori persoanele care fac parte din consiliul de administraţie/organul de
conducere sau de supervizare a.............................................., in calitate de ..........................................
(ofertant unic/ asociat/ tert sustinator/subcontractant) NU participa în procesul de verificare/evaluare a
ofertelor.
b) Societatea.........................................., in calitate de .................................(ofertant unic/ ofertant
asociat/ tert sustinator/subcontractant) NU are drept membri în cadrul consiliului de
administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii
comerciale cu persoanele cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau din partea furnizorului
de servicii auxiliare;
c) Societatea............................................, in calitate de (ofertant unic/ ofertant asociat/ tert
sustinator/subcontractant) NU a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află
în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau din partea
furnizorului de servicii auxiliare;
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare.

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

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei
consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia
făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă."

Data _______________ Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/ Tert
sustinator/Subcontractant

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri/ Sustineri/ Subcontractari, Formularul va fi completat/prezentat de
fiecare Ofertant asociat/ Tert/Subcontractant, semnat si stampilat de reprezentantul legal al
acestuia.
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Formular nr. 9
BANCA
………………………… (denumirea/numele băncii)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către…………………………. (denumirea achizitorului)

……………………………(adresa completă a achizitorului)

Cu privire la contractul de achiziţie publică înregistrat cu nr. .......... din data de ..........................
(nr. şi data înreg. contractului de achiziţie publică) intitulat„…………………………………” (denumirea

contractului de achiziţie publică), încheiat între ………………………………în calitate de contractant,
şi ……………………………, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea
achizitorului, până la concurenţa sumei de ……………………………….…….. (suma în cifre şi în litere şi

moneda), reprezentând ......% din valoarea totală fără T.V.A. a acestui contract, orice sumă cerută de
acesta printr-o 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.

De asemenea, menţionăm faptul că plata se va efectua în termenul menţionat în cerere
necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.

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 .............
(semnătura autorizată)
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Formular nr. 10

Contract de proiectare și execuție lucrări nr.
din

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Capitolul 1. Părţile contractante

Între

COMUNA RACOVA, cu sediul in Str.Principala, comuna Racova, județul Bacau, Romania, Tel. /fax: +
40 234 269501, e-mail: achizitii@primariaracova.ro, cod fiscal 4455226, cont Trezorerie
RO61TREZ24A510103200109X, deschis la Trezoreria Buhusi, reprezentată legal prin PRIMAR –
TOADER VLAD - în calitate de achizitor, pe de o parte, şi

ASOCIEREA, formata din
.…………………………, cu sediul in ……………………………………………………,
judetul ………………., Romania, cod postal …………………, Tel.: + 40 ……………………………., e-
mail: ………………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa
Tribunalul ……………… cu nr………………………………………, C.U.I. ……………………………., cont
Trezorerie RO…………………………………………. deschis la ………………………………, reprezentata
legal prin ……………………………… –………………………………,
….……………………….ca lider, .
Si
.…………………………, cu sediul in ……………………………………………………, judetul ……………….,
Romania, cod postal …………………, Tel.: + 40 ……………………………., e-
mail: ………………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa
Tribunalul ……………… cu nr………………………………………, C.U.I. ……………………………., cont
Trezorerie RO…………………………………………. deschis la ………………………………, reprezentata
legal prin ……………………………… –………………………………, ca asociat,

în calitate de contractant, pe de altă parte,
au încheiat prezentul contract de servicii.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b.Achizitor si contractant -partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil contractantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d.servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;

mailto:achizitii@primariaracova.ro
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e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;
f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile; zi lucrata - 8 ore.

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul și prețul contractului
4.1- Contractantul se obligă să elaboreze Proiectul Tehnic ( PT, DDE), sa asigure asistenta tehnica
pe perioada execuției și să execute lucrarile pentru realizarea obiectivului de investitii
“INLOCUIREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN SAT RACOVA, ILIESI,
GURA VAII SI HALMACIOAIA, JUD.BACAU” în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu
obligațiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului
de Proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii “INLOCUIREA SI
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN SAT RACOVA, ILIESI, GURA VAII SI
HALMACIOAIA, JUD.BACAU”
4.3. (1). Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul plătibil contractantului de
către achizitor conform graficului de plăți, este de ........... lei, fără TVA.

(2). Prezentul contract se poate modifica numai respectând prevederile art. 221 din Legea
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Durata contractului
5.1 Durata de execuție a prezentului contract, inclusiv întocmirea proiectului tehnic se va face
într-un termen de 3 luni, începând de la data emiterii ordinului de începere.
5.2 - Durata de valabilitate a contractului este până la data stingerii tuturor obligațiilor contractuale ce
decurg din acesta, inclusiv plata lucrărilor executate și a garanției acordată lucrărilor.
5.3 - În cazul suspendării temporare a execuției lucrărilor aferente proiectului, durata contractului
prevăzută la punctul 5.1 se va prelungi cu perioadele aferente acestor suspendări.

6. Documentele contractului
a) Documentația de achizitie directa, inclusiv documentatia_faza SF si caietul de sarcini, inclusiv
clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice şi financiare;
b) Oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din
perioada de evaluare;
c) Graficul de execuţie;
d) Garanţia de bună execuţie;
e) Angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;
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f) Acordul de asociere;
g) Contractele cu subcontractanţii, dacă este cazul.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție și
predarea amplasamentului, la o dată ce va fi precizată în ordinul de începere a lucrărilor transmis
contractantului de către achizitor,

8. Protecția patrimoniului cultural național
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind
proprietatea absolută a achizitorului.
8.2 - Contractantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare
alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat
după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire
și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza
unor astfel de dispoziții contractantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin
consultare, părțile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuție la care contractantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor
prevăzute la clauza 8.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor
istorice.

9. Obligațiile principale ale contractantului
9.1 - Contractantul se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină lucrarea Proiectare si
executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii “INLOCUIREA SI MODERNIZAREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN SAT RACOVA, ILIESI, GURA VAII SI HALMACIOAIA,
JUD.BACAU” în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
9.2 - (1) Contractantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile
ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin
contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.
(2) Contractantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele,
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se
poate deduce în mod rezonabil din contract.
9.3 - Contractantul are obligația de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuției lucrării,
spre aprobare, graficul de plăți necesar execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.
9.4. - (1) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor
operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea
prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.
(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor contractantului va fi ținut de acesta în
vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea
Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Contractantul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care nu au fost întocmite
de el. Dacă totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de
către contractant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.
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(4) Contractantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele
contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele,
calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care contractantul trebuie să le
întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
9.5 - (1) Contractantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă,
menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care contractantul consideră că
dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în
scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu
excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determină
dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe
cheltuiala achizitorului.
9.6 - (1) Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de
achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor
umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, contractantul are obligația de a rectifica eroarea constatată,
pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte
furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, contractantul are
obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrărilor.
9.7 - Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligația:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror
prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta
este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și
ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru
respectivele persoane;

ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de
iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au
fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul
protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și
în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor,
proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de
metodele sale de lucru.

9.8 - Contractantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere
a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.
9.9 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, contractantul are
obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în
mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care

deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Contractantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-
interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu
obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine contractantului.
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9.10 - (1) Contractantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică
cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către
traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; contractantul va selecta traseele, va
alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul
suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor
sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să
nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective.
(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către contractant a transportului pe apă,
atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înțelege inclusiv
ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile și prin „vehicul” se înțelege orice
ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecință.
(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu
sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor
sau altora asemenea, contractantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor
reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, contractantul este responsabil și va
plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor,
echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu
sau care se află pe traseul șantierului.
9.11 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, contractantul are obligația:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice

fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Contractantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele
materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii
obligațiilor sale în perioada de garanție.
9.12 - Contractantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției
conform Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții și după împlinirea acestui termen, pe toată
durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării
proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.
9.13 - Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,
materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau
încorporate în acestea; și

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit
de către achizitor.

10. Obligațiile achizitorului
10.1 – Achizitorul se obligă să plătească contractantului prețul convenit pentru execuția,
finalizarea și întreținerea lucrării Proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului
de investitii “INLOCUIREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN SAT
RACOVA, ILIESI, GURA VAII SI HALMACIOAIA, JUD.BACAU” .
10.2 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele
necesare execuției lucrărilor.
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10.3 - (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția contractantului, fără plată, dacă nu s-a
convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;
c) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
d) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita

amplasamentului șantierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat
se suportă de către contractant.
10.4 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția contractantului întreaga documentație necesară
pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin
graficul de execuție a lucrării.
10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de
circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția contractantului, precum și pentru materializarea
cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.
10.6 - Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile
de la notificarea contractantului.
10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații
furnizate contractantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate
prin contract într-o perioadă de 15 zile de la constatare, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce
din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,027% din valoarea serviciilor
neprestate/lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligațiilor.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu
0,027% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligațiilor.
11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod
culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului și de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată contractantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca
această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru
contractant. În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanția de bună execuție a contractului
12.1 - Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 5
zile lucrătoare de la semnarea contractului de lucrări, în cuantum de 10% din valoarea contractului
fără TVA, pentru perioada de execuție a contractului și, oricum înainte de începerea execuției
contractului.
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Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o
societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract, in conformitate cu
prevederile art. 40, alin. 1) din HG 395/2016, sau prin rețineri succesive din valoarea facturilor emise
de contractant, in condițiile HG 395/2016, art.40 alin. 3).
In acest caz, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la
o unitate a Trezoreriei Statului și de a vira în contul astfel deschis o sumă care nu trebuie să fie mai
mică de 0,5% din valoarea fără TVA a contractului și de a alimenta contul pus la dispoziția autorității
contractante prin rețineri succesive din facturile emise. Prelungirea termenului de execuție a
contractului, prin act adițional, atrage prelungirea in mod corespunzător a perioadei de valabilitate a
garanției de buna execuție.
12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită ordinul de
începere a contractului numai după ce contractantul a făcut dovada constituirii garanției de bună
execuție.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita
prejudiciului creat, dacă contractantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții
asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru contractantului,
precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.
12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție astfel:

a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în
termen de 14 zile de la data încheierii procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei,
dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care
autoritatea contractantă nu a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză;

b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferenta serviciilor de asistenta tehnica din partea
proiectantului, în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor
asumate, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

c) 70% din valoarea garanţiei aferenta lucrarilor, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului
- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

d) restul de 30% din valoarea garanţiei aferenta lucrarilor, la expirarea perioadei de garanţie a
lucrărilor executate, pe baza procesului - verbal de recepţie finală.

12.5 - Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului

13. Începerea și execuția lucrărilor
13.1 - (1) Con tractantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului, fără a depăși termenul de 5 zile lucrătoare.
Ordinul de începere a execuției va fi emis în maxim 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

(2) Contractantul trebuie să notifice achizitorului și Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări
Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la
data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.
(2) Contractantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de
execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia
achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a
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lucrărilor, la cererea achizitorului, contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe contractant de
niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.
(3) În cazul în care contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își
îndeplinește îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze
contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul
neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili
conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica,
în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume
responsabilul tehnic cu execuția din partea contractantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul,
altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) contractantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție;
verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a
recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.
(2)Contractantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă
acestora, revin contractantului.
(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse
în operă vor fi suportate de contractant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare
calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar,
achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.5 - (1) Contractantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
achizitorului.
(2) Contractantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv
fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.
(3) Contractantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și
de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate
conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate
de către achizitor, iar în caz contrar, de către contractant.

14. Întârzierea și sistarea lucrărilor
14.1 - În cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează contractantului și nu a survenit prin

încălcarea contractului de către acesta,
îndreptățesc contractantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a
oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuție la care contractantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.
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14.2 - Fără a prejudicia dreptul contractantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 30 de zile de la
expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor
15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un
termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se
calculează de la data începerii lucrărilor.
15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, contractantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că
sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.
(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul
în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate contractantului, stabilindu-se
și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și
deficiențelor, la o nouă solicitare a contractantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.
15.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție
de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.
15.4 - Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

16. Perioada de garanție acordată lucrărilor
16.1 - Perioada de garanție este de 60 de luni calendaristice și decurge de la data recepției la
terminarea lucrărilor și până la recepția finală. Perioada de garanție se prelungeste cu perioada
remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.
16.2 - (1) În perioada de garanție, contractantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de
a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror
cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Contractantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie,
în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

ii) unui viciu de concepție, acolo unde contractantul este responsabil de proiectarea unei
părți a lucrărilor; sau

iii) neglijenței sau neîndeplinirii de catre contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau
implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează contractantului, lucrările fiind executate de către
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări
suplimentare.
16.3 - În cazul în care contractantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul
este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la contractant sau reținute din
sumele cuvenite acestuia.

17. Modalităţi de plată
17.1 – (1) - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către contractant în termen de 30 de zile de la
acceptarea la plată a facturii emisă de către acesta din urmă.
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17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de maxim 15 zile de la expirarea
perioadei convenite conform art. 17.1, atunci contractantul are dreptul de a sista executarea
lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul
corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, contractantul va
relua executarea lucrărilor în termen de maxim 5 zile.
17.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea contractantului (antreprenorului), la
valoarea lucrărilor executate conform contractului, în maxim 15 zile de la acceptarea la plată a
facturii emisă de către acesta din urmă. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr- o
situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor și în
mod obligatoriu, aprobată în prealabil de către reprezentantul/reprezentanţii achizitorului. Din situaţiile
de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute contractantului şi
convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în
prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 15 zile, de la prezentarea acestora
achizitorului, de către comisia constituită prin dispoziția Primarului.
(3) Plăţile parţiale nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a contractantului;
ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
17.4 - Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către
achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special, datorită unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.
17.5 - Contractul nu va fi considerat terminat până când nu va fi emis procesul verbal de recepţie finală
care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată
conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Recepția la terminarea lucrărilor nu
va fi condiționată de plata ultimelor lucrări executate.

18. Ajustarea prețului contractului
18.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor contractantului sunt cele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
18.2 - Prețul contractului nu se ajustează.

19. Asigurări
19.1 - (1) contractantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să
testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane
fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportată de către contractant.
(3) Contractantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau
polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Contractantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele
de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin
lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de contractant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a
agenților sau a angajaților acestuia.
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20. Subcontractanți
20.1 - Contractantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași
condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.
20.2 - (1) Contractantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanții desemnați.
(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu
aceștia se constituie în anexe la contract.
20.3 - (1) Contractantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de contractant de modul în care își
îndeplinește partea sa din contract.
(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își
îndeplinesc partea lor din contract.
20.4 - Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și se va face numai
cu acordul achizitorului.

21. Drepturi de proprietate intelectuală
21.1. (1) Prin semnarea prezentului contract, contractantul acordă achizitorului licenţă
permanentă, transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi
transmite documentele elaborate de contractant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora.

(2) Această licenţă:
a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două)
a părţilor relevante ale lucrării;
b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de lucrări să
multiplice, să folosească şi să transmită documentele contractantului în scopul finalizării, operării,
întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării lucrărilor, şi
în cazul în care documentele contractantului se găsesc în forma unor programe de computer sau alt tip
de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe şantier şi alte locuri prevăzute în
prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către contractant.
21.2. Documentele contractantului nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau transmise de către
achizitor (sau în numele acestuia) unei terţe părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise
de prezentul contract.

22. Forța majoră
22.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.
22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fară a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
22.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și
în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării
consecințelor.
22.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
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22.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluționarea litigiilor
23.1 - Achizitorul și contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
23.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și contractantul nu reușesc să
rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze
fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din
România.

24. Limba care guvernează contractul
24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări
25.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.
25.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția
confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părțile au înțeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

Achizitor, Contractant,
COMUNA RACOVA ……………………

(semnătură autorizată) (semnătură autorizată)
LS LS
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Formular nr. 11
Terţ susţinător tehnic si/sau profesional
..........................
(denumirea)

Angajament ferm
privind susţinerea tehnică şi/sau profesională a ofertantului

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

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

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea
contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător), având sediul
înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi
irevocabil, următoarele :

 Să punem la dispoziţia _______________________(denumirea ofertantului/grupului de operatori
economici) toate resursele tehnice/profesionale (după caz) pentru îndeplinirea integrală,
reglementara şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de ofertant, conform ofertei prezentate şi
contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă
pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

........................................................................................................Să răspundem faţă de
autoritatea contractantă în legătură cu susținerea experienței similare care rezultă din
documentul anexat prezentului Angajament, asigurând mobilizarea resurselor
tehnice/profesionale prin punerea acestora la dispoziția
ofertantului....................................................... (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi),
descrisă concret în documentele anexate la prezentul angajament (prin precizarea modului în
care vom interveni, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care acordăm
susținerea)

Acordarea susţinerii tehnice și/sau profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi
irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât
şi faţă de ......................................... (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea
conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Totodată, prin angajamentul ferm, ne angajăm să răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru
executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a noastra, in calitate de terț/terți
susținător/susținători se angajeaza sub condiția neîndeplinirii de către noi, a obligațiilor de susținere
asumate prin angajament.
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Declarăm 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.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182, alin.
(4)-(5) din Legea nr. 98/2016 si a art. 48 din HG nr.395/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a
solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi
profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului).

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor
prevăzute în angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător) declarăm pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe privind resursele care
urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie
publică..............................................(denumirea contractului) sunt reale.

Data ................................
Terţ susţinător,

………………………….
(semnătura autorizata)

Nota 1: Documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta
modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament
de sustinere, vor fi prezentate impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta. Aceste documente vor
deveni anexe la angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu
privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte
prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului
ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.
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Anexa la Formular nr.11
(angajament)

Terţ susţinător tehnic
..........................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND EXPERIENȚA SIMILARĂ TERT SUSTINATOR

Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit
al ................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat
la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: ...............................,
fax: ............................,
e-mail: ......................................................,
Cod fiscal .............................,
Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data),
obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din
statutul propriu)
Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz, certificatul
constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru
activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare)
2._____________________________________________________
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul de mai jos 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.
*) 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.

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.
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1.Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani (se va completa dupa caz)

Nr.
crt.

Obiect
contract

Cod
CPV Denumirea/nu

me beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
executantului

*)

Preţ contract sau
valoarea lucrărilor
executate (în
cazul unui

contract aflat în
derulare)

Procent
executat

în
perioada

de
referință
(%)

Perioadă
derulare
contract
**)

1
2
...

1. Lista resurselor tehnice / profesionale care urmează a fi puse la dispoziție pentru
îndeplinirea contractului de achiziţie publică

Nr.crt. Denumire Descriere ...........

2. Descrierea modalității concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce
urmează să fie puse la dispoziția ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziție
publică, sau modul concret în care va interveni terțul în situația în care contractantul
întâmpină dificultăți în implementarea contractului

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

Terţ susţinător,
………………………….

(semnătura autorizata)

*) 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 lucrărilor.
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Formular nr. 12

OFERTARE FACTOR DE EVALUARE_INTENSTATE LUMINOASA TOTALA

Nr.crt. ACTIVITATE CANTITATE INTENSITATE LUMINOASA
UNITARA TOTALA

(buc) (LM/W) (LM/W)
1 2 3 4 5=(3x4)

1. Inlocuire lampa existenta cu
lampa LED 80 W

66 …. … (a)

2. Inlocuire lampa existenta cu
lampa LED 50 W

160 … …(b)

3. Inlocuire lampa existenta cu
lampa LED 30 W

372 …. ….(c)

4. Total puncte luminoase 598 x x
5. Intensitate luminoasa totala

propusa
x x …..

=(a)+(b)+(c)
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