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                                                         nr. ………/………2015 

       
         

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 
A ACORDULUI-CADRU     

 
    Servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene din Judetul Ialomita 

 
I    CAIET DE SARCINI  
II  CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII – PROIECT DE ACORD-CADRU SI PROIECT DE 
CONTRACT SUBSECVENT 
III  FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
IV  FORMULARE ŞI MODELE 
IV.1.  Scrisoare de înaintare – formular nr.1; 
IV.2  Scrisoare de garanţie bancară de participare- formular nr.2; 
IV.3. Declaraţie privind eligibilitatea- formular nr.3; 
IV.4. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181, din      O.U.G. 
nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formular nr.4; 
IV.5. Declaraţie privind calitatea  de participant la procedură - formular nr.5; 
IV.6. Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă - formular nr.6; 
IV.7. Declaraţie privind dispoziţiile art.69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare - formular nr.7; 
IV.8. Fişa de informaţii generale - Formular nr.8; 
IV.9. Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani – formular nr.9; 
IV.10. Fişă Experienţă similară - formular nr.10; 
IV.11. Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune 
operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări - 
formular nr.11; 
 IV.12 Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor 
de conducere - formular nr.12; 
IV.13. Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de 
subcontractanţi şi specializarea acestora - formular nr.13; 
IV.14. Acord de subcontractare – formular nr. 14 ; 
IV.15. Acord de asociere - formular nr.15; 
IV.16  Formular de ofertă- formular nr.16. 
IV.17  Declaratie prin care operatorul economic declara faptul ca la elaborarea ofertei a 
tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii - 
Formularul nr.17; 

      IV.18  Angajamen privind susţinerea tehnică - experienţă similară – Formularul   
      nr.18  însoţit de Anexa la Formularul nr.18; 
      IV.19 Angajament privind susţinerea tehnica si profesională – Formularul nr.19. 

IV.20 Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie - formular nr.20. 

Notă: Toate formularele vor fi prezentate şi completate în mod corespunzător. 
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- PROIECT – 

ACORD – CADRU  

pentru    SERVICII DE DESZAPEZIRE A DRUMURILOR JUDETENE 
pe o perioada de 3(trei) ani. 

 
nr. ____/_____________ 

 
1. Preambul 

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, cu 
modificarile și completările ulterioare şi a H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
 
între 
 
JUDEŢUL IALOMIŢA, cu sediul în Municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1, tel./fax. 

0243/230.200, cod fiscal 4231776, cont RO61TREZ24A840301200130X, deschis la Trezoreria 
Slobozia, reprezentat prin VASILE SILVIAN CIUPERCĂ  - Preşedinte al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, în calitate de achizitor,  

şi 
 ................ cu sediul în ............., str. ........., nr. ...., tel/fax ..........., cod fiscal .............., 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ..........., având cont bancar ........................, deschis la 
Trezoreria ............, reprezentată prin .................., în funcţia de ............., în calitate de prestator 
a intevenit prezentul acord–cadru în condiţiile în care părţile promitente rămân neschimbate pe 
toată durata de desfășurare. 
 
2.Definiții 
2.1. - În derularea prezentului acord-cadru și a contractelor subsecvente atribuite în baza 
acestuia, următorii termini vor fi interpretaţii astfel: 
a)acord-cadru -prezentul act, reprezentând înţelegerea părţilor pentru furnizarea de produse; 
b)act adițional -documentul semnat de părţi prin care se modifică termenii și condiţiile din 
oricare document ce face parte din prezentul acord-cadru sau din contractul subsecvent; 
c)contract subsecvent -contractul semnat între promitentul-achizitor și promitentul-furnizor a 
cărui ofertă a fost declarată câștigătoare; 
d)destinație finală -locul unde promitentul-furnizor are obligaţia de a furniza produsele:sediul 
promitentului-achizitor;  
e)origine -locul unde produsul a fost realizat, fabricat. Produsul este fabricat atunci când prin 
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţiala a componentelor rezultă un 
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop 
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produsului şi serviciilor poate fi distinctă de 
naţionalitatea furnizorului; 
f) achizitor – autoritatea contractantă, nominalizată ca atare în preambulul prezentului acord-
cadru; 
g) prestator – operatorul economic prestator al serviciilor care fac obiectul prezentului acord-
cadru, nominalizat ca atare în preambulul prezentului acord-cadru; 
h)produse- echipament, maşină, utilaj, orice alt bun prevăzut în anexa la prezentul acord-cadru, 
pe care promitentul-furnizor se obligă, să le furnizeze promitentului-achizitor; 
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i)servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produsului, 
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada 
de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 
j)zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
 
 
 
3. Interpretare 
3.1.- În prezentul acord-cadru și în contractele subsecvente, cu excepţia unei prevederi contrare 
cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este 
permis de context. 
3.2.- Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întrebul acord-cadru/contract 
subsecvent. 
 
4.Obiectul acordului-cadru 
4.1. Prestatorul se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, 
să presteze Servicii de deszapezire a drumurilor judetene din Judetul Ialomita  , în condiţiile 
convenite în prezentul acord-cadru. 
 
5.Durata acordului-cadru 
5.1.Prestatorul se obligă să presteze serviciul Servicii de deszapezire a drumurilor judetene din 
Judetul Ialomita   pentru o perioada  de 3(trei) ani. 
 5.2. - Contractele subsecvente se vor încheia în perioadele estimate în funcţie de alocaţiile 
bugetare cu această destinaţie. 
 
6. Prețul unitar  
6.1 -Tarifele unitare sunt cele declarate în propunerea financiară. 
 
7. Cantitatea previzionată  
7.1. – Cantităţile estimate care vor sta la baza stabilirii preţului contractelor subsecvente care se 
vor încheia în perioadele estimate, sunt cele precizate în anexele caietului de sarcini. 
 
8. Documentele acordului-cadru 
8.1 - Documentele acordului-cadru, sunt: 

a) propunerea   financiară  ; 
b) propunerea tehnica  ; 
c) caietul de sarcini  ; 
d) contract de servicii subsecvent- condiţiile contractulale însusite- care vor sta la baza 

încheierii contractelor subsecvente . 
 
9. Obligațiile  prestatorului 
9.1 –   Prestatorul  se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu  achizitorul, să 
presteze Serviciile de deszapezire a drumurilor judetene din Judetul Ialomita  în condiţiile 
convenite în prezentul acord-cadru.  
9.2  – Prestatorul se obligă ca serviciile prestate, să respecte specificaţiile  prevăzute din caietul de 
sarcini. 
9.3 –   Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul 
acord-cadru. 
 
10. Obligațiile achizitorului 
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10.1 –Achizitorul se obligă, să plătească preţul convenit pentru serviciile prestate în baza 
contractelor subsecvente care se vor încheia.  

Preţul contractelor subsecvente se vor stabili avându-se în vedere preţurile unitare 
ofertate din cadrul devizului oferta. 
10.2 – Achizitorul se obliga să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru o nouă procedură de 
atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze serviciile care fac obiectul prezentului acord-
cadru, cu excepţia cazului în care prestatorul declară că nu mai are capacitatea de a le presta. 
 
11. Ajustarea prețului  
11.1 - Pretul contractului poate fi ajustat numai in urmatoarele situatii:  
-pentru serviciile prestate în primele 12 luni de la data semnarii acordului cadru, preţurile sunt  
ferme. ; 
-începând cu cea de a 13-lea lună, sumele datorate vor fi actualizate cu Indicele lunar al preţurilor 
de consum, comunicat lunar de către Institutul Naţional de Statistică, după următoarea formulă: 
Va =Vo x IPC 
           100 
in care: 
Va - valoarea actualizată a situaţiilor de plată; 
Vo - valoarea serviciilor prestate la preţurile din ofertă; 
IPC - indicele  preţurilor de consum pentru serviciile comunicate lunar de Institutul Naţional de 
Statistică. 
Luna de referinţă este luna aferentă datei semnarii acordului cadru. 
Pretul contractelor subsecvente, se va stabili avadu-se in vedere pretul unitar ofertat, la data 
incheierii acordului - cadru.   
 
12.Facturarea și plata 
12.1.- Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentanţii 
desemnaţi ai achizitorului, a situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, 
avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) executate şi calitatea serviciilor. 
 Pentru serviciile prestate, plătile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexa la prezentul acord - cadru și rămân neschimbate pe toată durata de 
valabilitate a prezentului contract. 
12.2.- Plata facturilor aferente serviciilor prestate, prevazute in Programul de lucrari avand ca 
sursa de finantare Bugetul Judeţului, va fi achitata in termen de maxim 30  zile de la data 
confirmarii primirii facturilor la sediul Achizitorului.   
 
13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor  

Pentru neindeplinirea in totalitate sau in parte a serviciilor ce fac obiectul contractului, 
Prestatorul va fi penalizat de achizitor dupa cum urmeaza:  

13.1. - Deszapezire mecanica (Raspandirea mecanica a materialelor antiderapante, in 
scopul prevenirii sau combaterii poleiului, ghetii sau a zapezii) : 

a) pentru neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care-i revin, Prestatorul are obligatia de 
a plati Achizitorului, în condiţiile legii,  dobânzi penalizatoare  constatate în urma unor 
evenimente,  aşa cum sunt ele definite la art.2.1 lit s) .  

          -Patrularea cu utilaje pentru informarea starii drumurilor sau pentru prevenirea 
inzapezirii in timpul ninsorilor linistite sau al viscolelor slabe; 

b) pentru neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care-i revin, respectiv combaterea 
inzapezirii, a lunecusului si indepartarea zapezii asa cum sunt definite in „Normativul privind 
prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 525-2013”, Prestatorul are 
obligatia de a plati Achizitorului, în condiţiile legii  dobânzi penalizatoare . Totodata, astfel de 
servicii  nu vor fi receptionate si achitate.  

         -Deszapeziri mecanice cu utilaje grele si usoare;  
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c)pentru neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care-i revin, respectiv prevederilor 
aferente Tabelului nr.3 din „Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor 
publice - ind. AND 525-2013”, in conformitate cu comenzile primite de la Achizitor, Prestatorul 
are obligatia de a plati Achizitorului, în condiţiile legii  dobânda legală penalizatoare.  

13.2. - (1) Pentru neprezentarea autoutilajelor in bazele de deszapezire conform ordinului 
de intrare dat de Achizitor, Prestatorul are obligatia de a plati Achizitorului, dobâda legală 
penalizatoare, prevăzută de Legea nr. 72/2013.  
             (2) Autoutilajele defecte vor fi reparate sau inlocuite cu altele cu aceleasi caracteristici 
tehnice in termen de 12 ore de la producerea defectiunii, iar in cazul nerespectarii acestei 
obligatii, Prestatorul are obligatia de a plati Achizitorului, în condiţiile legii  dobâda legală 
penalizatoare, prevăzută de Legea nr. 72/2013. 

13.3. - Modul de aplicare a sanctiunilor:  
- toate sumele pe care Prestatorul are obligatia de a le plati Achizitorului, cu titlu de dobânzi 
penalizatoare, vor fi facturate de Achizitor. Prestatorul are obligatia de a achita aceste facturi in 
termen de 30 de zile de la data primirii acestora. In caz de neachitare a acestora in termenul 
stabilit, Achizitorul va executa garantia de buna executie a contractului. In cazul in care aceasta nu 
este acoperitoare, Achizitorul va formula actiune in instanta prin care va pretinde recuperarea 
sumelor neincasate.  

13.4. - Nerespectarea în mod culpabil a obligatiilor asumate prin prezentul contract de 
catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde 
plata dobânzii legale penalizatoare. 

13.5. - Plata dobânzii legale penalizatoare se va face la nivelul ratei dobânzii de referinţă 
comunicat de BNR in ziua lucratoare premergatoare datei facturarii acestor dobănzi de catre 
Achizitor  

 
13.6. – (1) Prezentul contract se poate rezilia unilateral si in urmatoarele cazuri:  
a) Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de 

Achizitor;  
b) Apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract de 

servicii;  
c) In situatia in care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la 

data incheierii contractului, decide sa rezilieze contractul de servicii;  
d) Prestatorul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile sau asigurarile in cuantumul si 

forma solicitate, sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi 
indeplineasca angajamentele;  

e) Prestatorul subcontracteaza sau cesioneaza creantele nascute din contractul de servicii 
fara a avea acordul scris al Achizitorului.  
(2) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in cadrul 
prezentului contract.  
(3) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu 
prevederile Noului Cod Civil in materie.  

13.7. - In cazul in care Prestatorul se afla in procedura insolventei declarata sau 
nedeclarata, se aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.  

13.8. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.6. se va notifica in 
scris partii contractante cu cel putin 7 zile lucratoare anterior datei de reziliere.  

13.9. - Achizitorul va avea, pana la data rezilierii, aceleasi obligatii de plata prevazute in 
contract, inclusiv plata serviciilor prestate si receptionate pana in acel moment.  

13.10. - (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in 
cel mult 10 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa masura incat indeplinirea 
contractului respectiv ar fi contrara interesului public.  
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(2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in care 
alocarea/repartizarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.  

13.11. - In cazul prevazut la clauza 13.11 alin. (1) si (2) Prestatorul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data 
denuntarii unilaterale a contractului.  
 
14.Garanția de bună execuție 
14.1.-Garanţia de bună execuţie se va constitui pentru fiecare contract subsecvent în parte, în 
forma prevăzută în documentaţia de atribuire. 
14.2.-Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie, în cuantum de 10% din 
valoarea fără TVA a contractului subsecvent, în termen de maxim 10 zile de la data semnării 
contractului subsecvent, ca o condiţie de intrare în vigoare a acestuia. 
14.3.- Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in limita 
prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa 
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii 
asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, 
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.  
14.4.- -Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data 
finalizării serviciilor prestate , dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 
 
15. Încetarea acordului-cadru/contractelor subsecvente 
15.1. – Prezentul acord-cadru încetează: 
          a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;  
          b) la indeplinirea obiectului prezentului contract, chiar înainte de termenele prevăzute în 
contractele subsecvente prezentului acord cadru, dacă valoarea serviciilor efectuate de prestator 
şi recepţionate de achizitor, pe baza documentelor întocmite de către prestator, este realizată 
integral, în limitele convenite prin  respectivele contracte subsecvente:  
           c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 
contractante;  
           d) prin denuntare unilaterala;  
            e) in caz de forta majoră;  
 
 
15.2 -  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia acordul-cadru, în situaţii temeinic justificate care 
fac imposibilă executarea pe mai departe a acordului-cadru şi implicit a contractelor subsecvente 
sau în cazul în care  prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin potrivit prezentului acord-
cadru sau le îndeplineşte în mod necorespunzător, pe baza unei notificări prealabile transmise 
către  prestator cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru încetare. Într-o astfel de 
situaţie, acordul-cadru şi contractul subsecvent aflat în derulare, vor înceta de plin drept, fără 
intervenţia instanţei de judecată.  
15.3 –  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru şi implicit contractul 
subsecvent aflat în derulare, printr-o notificare scrisă adresată  prestatorului, fără nici o 
compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment. Într-o astfel de situaţie , acordul-cadru şi 
contractul subsecvent aflat în derulare, vor înceta de plin drept, fără intervenţia instanţei de 
judecată.  
15.4 - Încetarea şi denunţarea unilateral a acordului-cadru sau a contractelor subsecvente, în 
oricare din situaţiile menţionate la prezentul articol, nu vor avea nici un efect asupra obligaţiilor 
deja scadente între părţi.  
15.5 – (1) Încetarea acordului-cadru conform art.15.1 lit. a) nu va afecta contractul/contractele 
subsecvente aflate în derulare.  
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(2) În situaţia prevăzută la art. 15.1 lit. b), părţile vor decide, după caz, asupra încetării în acelaşi 
timp a contractului/contractelor subsecvente aflate în derulare, semnând acte adiţionale în acest 
sens la contractele subsecvente.  
(3) Încetarea acordului cadru conform art. 15.1 lit. c) şi d) va conduce în mod automat şi la 
încetarea contractului/contractelor subsecvente aflate în curs de derulare.  
(4) Încetarea acordului-cadru în cazurile prevăzute la alin (1) şi (2) nu va afecta termenii şi 
condiţiile din acordul cadru care se aplică în interpretarea şi aplicarea contractelor subsecvente 
care rămân în derulare şi pe care le completează. 
 
16. Comunicari 

16.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa in scris.  
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 
primirii.  

16.2. - Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama,   fax 
sau e-mail (documente oficiale scanate, cu numar de inregistrare, semnatura autorizata si 
stampila), cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii si a inregistrarii acesteia.  
 
17.Forța majoră 

17.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.  
17.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 

prin prezentul acord-cadru si a contractului subsecvent aflat in derulare, pe toata perioada in care 
acesta actioneaza.  

17.3. - Indeplinirea acordului-cadru si a contractului subsecvent aflat in derulare va fi 
suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se 
cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.  

17.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte 
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie 
in vederea limitarii consecintelor.  

17.5. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea 
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna 
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.  

17.6. - Daca, potrivit legii, Prestatorul este exonerat de raspundere contractuala pentru un 
caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.  
 
18.Soluționarea litigiilor 
18.1. - Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura 
cu indeplinirea contractului. 
18.2. - Daca, dupa 5 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatoresti competente, de drept comun, de la sediul 
achizitorului.  
 
19.Limba care guvernează acordul-cadru și contractele subsecvente. 
19.1.-Limba care guvernează prezentul acord-cadru și contractile subsecvente atribuite în baza 
acestuia este limba română. 
 
20.Legea aplicabilă acordului-cadru și contractelor subsecvente 
20.1.-Acordul-cadru și contractele subsecvente vor fi interpretate conform legislaţiei române.  
 
21.Dispoziții finale 
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21.1. - Prin semnarea acordului-cadru sau, după caz, din contractul subsecvent,, partile confirma 
faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul acordului-
cadru sau, după caz, din contractul subsecvent, că prevederile acestuia prevaleaza fata de orice 
intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, 
precum si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea 
dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in acordul-cadru sau, după caz, din contractul subsecvent.  
21.2. - Daca una sau mai multe dintre prevederile prezentului acord-cadru sau, după caz, din 
contractul subsecvent, devin  nule, fara valoare juridică sau neaplicabile, acestea nu vor afecta 
celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile, in masura maxima permisa de lege. 
Clauzele nule vor fi  inlocuite cu dispozitiile legale aplicabile.  
21.3. – Partile, avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul acord-cadru, 
declara ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta, in conformitate 
cu art. 1271 din Noul Cod Civil.  
21.4. - Partile cunosc si garanteaza aplicarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile 
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand 
din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante.  
 
Prezentul acord-cadru a fost incheiat in data de ____________, in două exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte.   
                  

               Achizitor,                                                                         Prestator,                                                                              
 
               JUDEŢUL IALOMIŢA                                 
                    
Preşedintele Consiliului Județean Ialomița                                          
         Vasile Silvian CIUPERCĂ     
 
                                                                                                         
                                                                                                                   
                   Viză C.F.P. 
 
                Viză legalitate, 
               
                Inițiator 
                   D.I.S.P. 



 

PROIECT 

CONTRACT  DE  SERVICII DE DESZAPEZIRE A DRUMURILOR JUDETENE 

nr. ____din  _________ 
 

SUBSECVENT LA ACORDUL - CADRU 

nr. _____ din __________ 

                                                         

 

Preambul 

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 

contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare şi a H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 

din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

1. Parti contractante 

 

JUDEŢUL IALOMIŢA, cu sediul în Municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1, 

tel./fax. 0243/230.200, cod fiscal 4231776, cont RO61TREZ24A840301200130X, deschis la 

Trezoreria Slobozia, reprezentat prin VASILE SILVIAN CIUPERCĂ  - Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, în calitate de achizitor,  

şi 

 ................ cu sediul în ............., str. ........., nr. ...., tel/fax ..........., cod fiscal .............., 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ..........., având cont bancar ........................, 

deschis la Trezoreria ............, reprezentată prin .................., în funcţia de ............., în calitate 

de prestator, pe de alta parte. 

 

2. Definitii 

2.1. - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - prezentul contract de servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene si toate 

anexele sale, respectiv actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti 

b) Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 

contract; 

c) pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, 

pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin 

prezentul contract; 

d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in 

caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;  

e) locul de desfasurare a activitatii: Drumurile judeţene din judeţul Ialomiţa cu o lungime de 

507 km . 

f) act aditional - document ce modifica prezentul contract de servicii;  

g) oferta - documentele care cuprind propunerea tehnica si propunerea financiara;  

 h) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de 

sarcini, stabilite de achizitor;  

i) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin 

documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;  

j) caiet de sarcini - document reprezentand anexa a prezentului contract, intocmit de catre 

Achizitor, care include definirea conditiilor din contract, specificand serviciile ce trebuie 

prestate de catre Prestator;  

k) documentatia de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul 

contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv Caietul de 

sarcini;  
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l) Ordin scris al Achizitorului - notificarea emisa de Achizitor, prin reprezentantul său legal, 

adresata Prestatorului, prin care instiinteaza Prestatorul asupra datei la care acesta din urma 

are obligatia de a incepe prestarea serviciilor;  

m) durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre 

parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si 

pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv 

eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;  

n) penalitati - despagubirea stabilita in contractul de servicii ca fiind platibila de catre una din 

partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contract sau 

de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti;  

o) produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri 

cuprinse in anexele la prezentul contract si care au legatura cu indeplinirea obiectului 

prezentului contract;  

p) rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului, fara ca aceasta sa 

aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;  

q) forta majora - conform art. 1351 şi urm. din Codul Civil, un eveniment extern, 

imprevizibil absolut invincibil si inevitabil, 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 enutiativa. 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; 

r) caz fortuit - conform art. 1351 şi urm. din Codul Civil, un eveniment care nu poate fi 

prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu 

s-ar fi produs; 

s) eveniment  - care consta in accidente de circulatie, blocarea partii carosabile, coliziune in 

lant sau carambol, derapare, asa cum sunt definite in „Normativul privind prevenirea si 

combaterea inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 525-2013”, 

t) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul 

de sarcini si in propunerea tehnica; 

u) coordonare - operatiunea de organizare si indrumare a actiunilor pe care le presupun 

operaţiunile de deszapezire; Domnii  - Nicoară Iulian şi Lisaru Marian (rezervă) vor coordona  

operaţiunile de dezăpezire din partea Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 v) supraveghere tehnica - actiunea de observare a indeplinirii de catre Prestator a obligaţiilor 

ce îi revin, in conformitate cu standardele in vigoare;  

w) zi - zi calendaristica; luna - luna calendaristica; an - 365 de zile.  

 

3. Interpretare  

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 

singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de 

context.  

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice 

daca nu se specifica in mod diferit.  

 

Clauze contractuale obligatorii  

 

4. Obiectul contractului  

4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene   

de la data emiterii ordinului scris al achizitorului de începere a prestării serviciilor, in 

conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor 

din domeniul rutier, in conditiile calitative si cantitative prevazute in prezentul contract in 

conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.  
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4.2. – Serviciile pe care Prestatorul are obligatia de a le presta in vederea indeplinirii 

obiectului contractului prevazut la 4.1. sunt mentionate in caietul de sarcini şi propunerea 

tehnică, anexe la prezentul contract.  

 

 

5. Pretul contractului  

 

5.1. - (1) Pentru prestarea serviciilor, Prestatorul va practica tarifele prevazute in 

propunerea financiara, anexa la prezentul contract, care vor rămâne neschimbate pe toată 

durata contractului. 

             (2) Pretul pentru indeplinirea contractului, platibil Prestatorului de catre Achizitor 

este de ............... lei, la care se adauga T.V.A., in valoare de  ................. lei,  

            (3) Pentru serviciile prestate, plătile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele 

declarate în propunerea financiară, anexa la prezentul contract.  

           (4) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentanţii 

desemnaţi ai achizitorului, a situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, 

avandu-se in vedere volumul prestatiile efectiv (real) executate şi calitatea acestora.  

 

6. Modalitati de plata  

 

6.1. - (1) Plata facturilor aferente serviciilor prestate, prevazute in Programul de 

lucrari avand ca sursa de finantare Bugetul Judeţului, va fi achitata in termen de maxim 30  

zile de la data confirmarii primirii facturilor la sediul Achizitorului.  

                   (2) Facturile vor fi comunicate Achizitorului prin posta cu confirmare de primire 

sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 1 din prezentul contract.  

                  (3) In caz de divergente, dovada comunicarii facturilor catre Achizitor, o 

constituie dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe 

document. Daca data respectiva este o zi nelucratoare, termenul scadent este reprezentat de 

prima zi lucratoare urmatoare acesteia.  

  (4) Dacă achizitorul nu plăteşte în termenul prevăzut de Legea nr. nr. 72/2013 

privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume 

de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati 

contractante, prestatorul este în drept să calculeze şi să solicite dobânzi penalizatoare, la 

nivelul ratei dobânzii de referinţă plus opt puncte procentuale. 

6.2. - In vederea efectuarii platii prestatiilor efectuate se vor trimite de catre Prestator 

achizitorului toate documentele justificative specifice prestaţiilor efectuate.  

6.3. - (1) Achizitorul nu va efectua, iar Prestatorul nu va solicita, plati in avans.  

(2) Serviciile efectuate de Prestator, in afara celor prevazute in caietul de sarcini, 

anexa la prezentul contract, nu vor fi platite Prestatorului.  

6.4. - Prezentarea de date eronate sau incomplete, fata de prevederile legale si ale 

contractului de achizitie, în facturile înaintate spre decontare, face sa nu curga termenul de 

plata, daca Achizitorul sesizeaza Prestatorul despre neregulile constatate. Un nou termen de 

plata va curge de la confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi prezentate de catre 

Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.  

6.5. - Daca in urma unor controale efectuate de reprezentantii Achizitorului se 

constata absenta nejustificata din baza de deszapezire a unor mijloace de mecanizare 

prevazute in contract, nu se vor plati prestatiile efectuate de mijloacele de mecanizare pentru 

care s-a constatat absenta nejustificata, de la inceputul lunii in curs si pana la data controlului.  

6.6. - Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre 

reprezentantii Achizitorului a situatiilor de plata insotite de documentele justificative 

aferente, avandu-se in vedere volumul prestatiilor efectiv (real) executate şi  calitatea 

acestora.  

 

7. Durata contractului  
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7.1. - Durata de prestare a serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract de 

servicii este de_____luni.............., începând de la data emiterii Ordinului scris al 

Achizitorului, in conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (1) din prezentul contract.  

7.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  _________. 

 

8. Aplicabilitate  

 

8.1. - Prezentul contract intra in vigoare la data semnării acestuia de ambele părti şi 

produce efecte pe toată durata convenită pentru prestarea serviciilor. 

8.2. – Serviciile de deszapezire, astfel cum acestea sunt definite în capitolul 3 din 

Caietul de sarcini, vor putea fi efectuate de la data intrării în vigoare a contractului. 

 

9. Documentele contractului  

9.1. -  Documentele prezentului contract, parte integranta din acesta, sunt:  

           - caietul de sarcini si anexele acestuia;  

           - propunerea tehnica si propunerea financiara;  

          - instrumentul de garantare, emis in conditiile legi, pentru constituirea garantiei de buna 

executie ; 

          

10. Standarde  

10.1 – Serviciile realizate de Prestator pentru indeplinirea obiectului contractului vor 

respecta prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din 

domeniul rutier, anexele la prezentul contract, conditiile calitative si cantitative prevazute in 

acestea si in prezentul contract.  

 

11. Obligatiile principale ale Prestatorului  

 

11.1. - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu 

profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu 

propunerea sa tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul 

contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de 

prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului. 

Prestatorul are obligatia de a supraveghea efectuarea serviciilor solicitate de Achizitor.  

11.2. - In vederea indeplinirii obiectului prezentului contract, Prestatorul are obligatia 

de a presta activitatile mentionate în Ordinul nr. 78/1999, modificat prin Ordinul nr. 346 

din15 mai 2000. În cazul distrugerii sau deteriorării părţii carosabile asfaltate a drumurilor 

judeţene ca urmare a executării serviciilor de deszpezire de prestator, acesta are obligaţia de a 

executa, pe cheltuiala sa, lucrarile de plombari gropi cu mixtura stocabila in maxim 24 de ore 

de la emiterea comenzii de catre Achizitor. Plombarea gropilor cu mixtura stocabila se va 

realiza conform Normativului indicativ AND 533-1997 (NE 025 - 2003).  

Alte obligaţii ale prestatorului : 

            -  de a se aproviziona cu materiale pentru combaterea ghetii si a poleiului, activitate 

care consta in transportul sarii de la saline in bazele de deszapezire  

-de a asigura deszapezirea mecanica;  

-de a furniza Achizitorului informari privind starea drumurilor.  

11.3. - (1) Prestatorul are obligatia de a realiza activitati de informare privind starea 

drumurilor in conformitate cu prevederile Normativului privind prevenirea si combaterea 

inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 525-2013, precum si ale Ordinului privind 

functionarea Comandamentului Central de Iarna.  

(2) Prestatorul, prin reprezentantii din teren va informa Achizitorul, imediat prin orice 

mijloace, cu privire la:  

- informatii meteo (ploi torentiale, furtuni, caderi de grindina, viscole, gheata, polei) si 

informatii privind unele obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiecte, materiale) care pot 

afecta siguranta traficului;  
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- orice alte situatii constatate privind buna desfasurare a serviciilor prestate, a starii drumului 

si a bunurilor aferente acestuia;  

(3) Prestatorul va informa si va lua masuri de eliminare a unor pericole pentru siguranta în 

conformitate cu  natura contractului  şi în concordanţă cu normele tehnice în materie. 

(4) Informatiile prevazute la alin. anterioare vor fi consemnate de catre Prestator in „Jurnalul 

de activitate pe timp de iarna”.  

(5) Prestatorul este obligat sa inlocuiasca personalul utilizat in activitatea de intretinere 

curenta pe timp de iarna, la notificarea scrisa a Achizitorului. ( daca este cazul ) 

11.4. - Prestatorul va asigura carburantul pentru autoutilajele care participa la 

activitatea de deszapezire. Pe perioada de asteptare Prestatorul va asigura carburant in 

rezervoarele autoutilajelor necesar pentru minimum 8 ore de actiune.  

11.5. - Prestatorul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de 

functionare a autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor furnizate prin contract.  

11.6. - Prestatorul are obligatia de a repara sau inlocui autoutilajele defecte cu altele 

cu aceleasi caracteristici tehnice in termen de 12 ore de la constatarea defectiunii.  

11.7.- Prestatorul are obligatia de a face toate demersurile pentru ca dupa o perioada 

de „asteptare“ (stationare tehnologica), la interventie, utilajul să functioneze la parametrii 

normali. In situatia in care se constata ca acesta este defect, Achizitorul nu va mai plati 

Prestatorului orele de „asteptare“ (stationare tehnologica) de la momentul ultimei interventii.  

11.8. - (1) Prestatorul are obligatia de a utiliza in vederea indeplinirii obiectului 

contractului, utilajele prevazute in oferta tehnica si financiara.  

                         (2) Prestatorul are obligatia de a asigura existenta dotarilor minime pentru 

utilaje, descrise pe larg in caietul de sarcini, anexa la prezentul contract.  

11.9.- (1) Prestatorul poartă toată răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului, 

pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării 

prevederilor din caietul de sarcini, cat si din “Normativul privind prevenirea si combaterea 

inzapezirii drumurilor publice “ - indicativ AND nr. 525-2013.   

                         (2) Prestatorul raspunde de integritatea utilajelor proprii precum si de 

eventualele echipamentele puse la dispozitie de Achizitor.  

                         (3) Prestatorul are obligatia de a respecta actele normative în vigoare în 

domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, a prevenirii si stingerii incendiilor.  

11.10.- (1) Prestatorul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului in executarea 

contractului, prin actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din 

vina sa.  

                         (2) Prestatorul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzatoare a 

punctului de lucru conform „Normelor Metodologice privind conditiile de inchidere a 

circulatiei si să instituie restrictiile de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona 

drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 

1112/2000.  

11.11.- Prestatorul are obligatia de a respecta cerintele si prevederile caietului de 

sarcini, inclusiv cele din oferta tehnică,  anexe la prezentul contract.  

11.12. - Prestatorul se obliga sa-l despagubeasca pe Achizitor împotriva tuturor 

reclamatiilor actiunilor in justitie, daune-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent 

de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Prestatorului.  

 

12. Obligatiile principale ale Achizitorului  

 

12.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului orice informatii 

pe care acesta le considera necesare pentru indeplinirea contractului.  

12.2. - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate care fac obiectul 

prezentului contract, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi să efectueze plata 

acestor servicii potrivit art. 6 din prezentul contract. 

 

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
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Pentru neindeplinirea in totalitate sau in parte a serviciilor ce fac obiectul contractului, 

prestatorul va fi penalizat de achizitor dupa cum urmeaza:  

13.1. - Deszapezire mecanica (Raspandirea mecanica a materialelor antiderapante, in 

scopul prevenirii sau combaterii poleiului, ghetii sau a zapezii) : 

a) pentru neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care-i revin, Prestatorul are 

obligatia de a plati Achizitorului, în condiţiile legii,  dobânzi penalizatoare  constatate în 

urma unor evenimente,  aşa cum sunt ele definite la art.2.1 lit s) .  

b) patrularea cu utilaje pentru informarea starii drumurilor sau pentru prevenirea 

inzapezirii in timpul ninsorilor linistite sau al viscolelor slabe; pentru neexecutarea 

obligatiilor asumate si/sau care-i revin, respectiv combaterea inzapezirii, a lunecusului si 

indepartarea zapezii asa cum sunt definite in „Normativul privind prevenirea si combaterea 

inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 525-2013”, Prestatorul are obligatia de a plati 

Achizitorului, în condiţiile legii  dobânzi penalizatoare . Totodata, astfel de servicii  nu vor fi 

receptionate si achitate.  

c) deszapeziri mecanice cu utilaje grele si usoare; pentru neexecutarea obligatiilor 

asumate si/sau care-i revin, respectiv prevederilor aferente Tabelului nr.3 din „Normativul 

privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 525-2013”, in 

conformitate cu comenzile primite de la Achizitor, Prestatorul are obligatia de a plati 

Achizitorului, în condiţiile legii  dobânda legală penalizatoare.  

13.2. - (1) Pentru neprezentarea autoutilajelor in bazele de deszapezire conform 

ordinului de intrare dat de Achizitor, Prestatorul are obligatia de a plati Achizitorului, dobâda 

legală penalizatoare, prevăzută de Legea nr. 72/2013.  

             (2) Autoutilajele defecte vor fi reparate sau inlocuite cu altele cu aceleasi 

caracteristici tehnice in termen de 12 ore de la producerea defectiunii, iar in cazul 

nerespectarii acestei obligatii, Prestatorul are obligatia de a plati Achizitorului, în condiţiile 

legii  dobâda legală penalizatoare, prevăzută de Legea nr. 72/2013. 

13.3. - Modul de aplicare a sanctiunilor:  

- toate sumele pe care Prestatorul are obligatia de a le plati Achizitorului, cu titlu de dobânzi 

penalizatoare, vor fi facturate de Achizitor. Prestatorul are obligatia de a achita aceste facturi 

in termen de 30 de zile de la data primirii acestora. In caz de neachitare a acestora in termenul 

stabilit, Achizitorul va executa garantia de buna executie a contractului. In cazul in care 

aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul va formula actiune in instanta prin care va pretinde 

recuperarea sumelor neincasate.  

13.4. - Nerespectarea în mod culpabil a obligatiilor asumate prin prezentul contract de 

catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde 

plata dobânzii legale penalizatoare. 

13.5. - Plata dobânzii legale penalizatoare se va face la nivelul ratei dobânzii de 

referinţă comunicat de BNR in ziua lucratoare premergatoare datei facturarii acestor dobănzi 

de catre Achizitor  

13.6. – (1) Prezentul contract se poate rezilia unilateral si in urmatoarele cazuri:  

a) Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat 

de Achizitor;  

b) Apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract 

de servicii;  

c) In situatia in care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la 

data incheierii contractului, decide sa rezilieze contractul de servicii;  

d) Prestatorul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile sau asigurarile in 

cuantumul si forma solicitate, sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in 

masura sa isi indeplineasca angajamentele;  

e) Prestatorul subcontracteaza sau cesioneaza creantele nascute din contractul de 

servicii fara a avea acordul scris al Achizitorului.  

(2) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in 

cadrul prezentului contract.  

(3) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept 

cu prevederile Noului Cod Civil in materie.  



 7 

13.7. - In cazul in care Prestatorul se afla in procedura insolventei declarata sau 

nedeclarata, se aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.  

13.8. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.6. se va notifica in 

scris partii contractante cu cel putin 7 zile lucratoare anterior datei de reziliere.  

13.9. - Achizitorul va avea, pana la data rezilierii, aceleasi obligatii de plata prevazute 

in contract, inclusiv plata serviciilor prestate si receptionate pana in acel moment.  

13.10. - (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de 

servicii, in cel mult 10 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la 

data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa 

masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.  

(2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in care 

alocarea/repartizarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.  

13.11. - In cazul prevazut la clauza 13.11 alin. (1) si (2) Prestatorul are dreptul de a 

pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data 

denuntarii unilaterale a contractului.  

 

14. Incepere, finalizare, intarzieri, incetare, suspendare  

 

14.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la Ordinul scris al 

Achizitorului. 

 14.2. - Prezentul contract inceteaza de plin drept:  

          a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;  

          b) la indeplinirea obiectului prezentului contract, chiar înainte de termenul prevăzut de 

art. 7. din prezentul contract, dacă valoarea serviciilor efectuate de prestator şi recepţionate de 

achizitor, pe baza documentelor întocmite de către prestator, este cea prevăzută la clauza 5.1. 

alineatul (2) din prezentul contract:  

           c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 

contractante;  

           d) prin denuntare unilaterala;  

            e) in caz de forta majoră;  

 

 

 

Clauze contractuale specifice  

 

15. Garantia de buna executie a contractului  

15.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de bună executie a contractului, 

pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 10 zile de la data semnarii 

contractului.  

Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 

………lei, reprezentând 10 % din preţul contractului, fără T.V.A,  printr-un instrument de 

garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în 

conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificările ulterioare, 

 sau  

- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, în conditiile prevazute la 

art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune 

contractantul în contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 0,5% din pretul 

contractului, fara T.V.A.  

Ofertantii care fac dovada încadrarii în prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea 

înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare, beneficiaza 

de reducere cu 50% la constituirea garantiei de buna executie.   

 (2) Garantia de buna executie se constituie de catre Prestator in scopul asigurarii 

Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.  

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de 

Achizitor in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive 
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imputabile Prestatorului, precum si in cazul prejudiciilor produse in prestarea 

serviciilor/lucrărilor prevăzute la art. 4 din contract, din vina Prestatorului, ori in alte situatii 

prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat 

cuantumul garantiei de buna executie, Prestatorul este obligat sa-l despagubesca pe Achizitor 

integral si intocmai. 

(4) Achizitorul va face demersurile pentru eliberarea garantiei pentru participare numai dupa 

ce Prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie si a indeplinit obligatiile 

mentionate la art. 15.2..  

(5) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect 

neintrarea in vigoare a prezentului contract si retinerea garantiei de participare, precum si 

aplicarea prevederilor art. 13.6.  lit. d) din prezentul contract.  

 15.2. -Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile 

de la data finalizării serviciilor prestate , dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra 

ei. 

          15.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in 

limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa 

necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii 

asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru 

Prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.  

 

16. Alte responsabilitati ale Prestatorului  

16.1. - (1) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor la standardele de 

calitate convenite si sa furnizeze orice alte resurse cerute de si pentru contract, in masura in 

care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod 

rezonabil din contract, pe toata perioada de derulare a acestuia.  

16.2. - (1) Prestatorul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a obligatiilor 

contractuale, Achizitorul fiind exclus de la raspundere, mai putin pentru fapta proprie 

savarsita in alte conditii decat cele de forta majora ori alta cauza exoneratoare de raspundere.  

(2) Pe parcursul prestarii serviciilor, Prestatorul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in 

mod abuziv:  

            - confortul riveranilor,  

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private 

care deservesc proprietatile aflate în administrarea Achizitorului sau a oricarei persoane fizice 

sau juridice 

(3) Prestatorul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteze in asa 

fel incat sa nu se deterioreze imobilele riveranilor prin proiectarea laterala a materialului 

antiderapant sau a zapezii de pe marginea lamei.  

16.3. - Prestatorul va tine evidenta zilnica, pe ore si sectoare de drum a interventiilor 

privind autoutilajele si echipamentele, personalul executant, materialele folosite, punându-le 

la dispozitia Achizitorului, la solicitarea acestuia.  

16.4. - In perioadele de timp in care conditiile meteo-rutiere sunt favorabile, atat 

personalul deservent, cat si mijloacele de mecanizare vor ramane in bazele de deszapezire.     

16.5. - (1) Prestatorul are obligatia de a se asigura ca autovehiculele care vor efectua 

transporturi de materiale  (sare, nisip) vor fi prevăzute cu prelată pentru bena; operatorul de 

transport va începe transportul materialelor în maxim12 ore de la comanda Achizitorului.  

16.6. - Prestatorul va avea in vedere faptul ca programul de lucru saptamanal si cel 

zilnic se poate modifica in functie de conditiile meteo.  

16.7. - Prestatorul are obligatia sa asigure service autovehiculelor, utilajelor si 

echipamentelor necesare executării prezentului contract.  

16.8. - Prestatorul are obligatia sa asigure in bazele de deszapezire un stoc permanent 

de carburant, pentru o perioada de 14 zile de actionare pentru fiecare utilaj, conform 

“Normativului privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice - ind. AND 

525-2013”.  

 

17. Drepturi ale Achizitorului  
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17.1. - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea prestarii serviciilor 

contractate, de a controla, verifica si masura prestatiile efectuate si de a stabili conformitatea 

lor cu specificatiile cuprinse in contract si caietul de sarcini si anexele acestuia.  

17.2. - Achizitorul sau reprezentantul sau are opţiunea de a verifica si masura 

prestatiile efectuate, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din caietul de sarcini, 

anexa la prezentul contract.  

 

18. Confirmare, receptie, verificari si/sau teste  

18.1. - Confirmarea si receptia serviciilor se va face pe baza documentelor elaborate 

de catre Prestator. 

18.2. - Achizitorul are dreptul sa asiste si sa verifice modul de prestare a serviciilor 

care fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.  

18.3. - Prestatorul este răspunzător de corectitudinea si exactitatea datelor înscrise în 

situatiile de plata.  

 

19. Securitatea si sanatatea in munca. Apararea impotriva incendiilor  

19.1. - Având în vedere faptul că în activitatea desfasurata, Prestatorul lucrează 

independent cu personal si mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra 

respectării legislatiei în vigoare privitoare la securitatea si sanatatea in munca, inclusiv 

apararea impotriva incendiilor.  

 

20. Amendamente  

20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor 

circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi 

prevazute la data incheierii contractului.  

21. Cesiunea  

21.1. – Atat cesiunea prezentului contract, cat si cesiunea oricaror creante rezultate din 

executarea acestuia sunt interzise. 

 

22. Ajustarea preţului 

 22.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor  Prestatorului sunt cele 

declarate in propunerea financiara, anexa la contract. 

 22.2. Ajustarea preturilor ofertate se va face pe baza evolutiei indicilor de pret 

publicati de Institutul National de Statistica, in conditiile art. 97 din H.G. nr.925/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare. Pentru serviciile prestate in primele 12 luni de la data 

semnarii acordului – cadru, preturile sunt ferme. Incepand cu cea de a 13-a  luna, sumele 

datorate vor fi actualizate cu indicele lunar al preturilor de consum, comunicat lunar de catre 

de Institutul National de Statistica, dupa urmatoarea formula: 

Va = Vb x IPC 

          ----------  

              100 

in care:      - Va  - valoarea actualizata a situatiilor de plata; 

- Vb -  valoarea serviciilor prestate la preturile din oferta 

- IPC – indicele preturilor de consum pentru serviciile comunicate lunar de Institutul National 

de Statistica. 

Luna de referinta este luna aferenta datei semnarii acordului cadru.    

Pretul contractelor subsecvente se va stabili avandu-se in vedere pretul unitar ofertat la data 

incheierii acordului-cadru. 

 

23. Forta majora si cazul fortuit 

23.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.  

23.2.-Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.  



 10 

23.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei 

majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.  

23.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica 

celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii 

stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.  

23.5. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 15 zile, fiecare parte va 

avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 

vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte dobânda legală penalizatoare.  

23.6. - Daca, potrivit legii, Prestatorul este exonerat de raspundere contractuala pentru 

un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.  

 

 

24. Solutionarea litigiilor  

24.1. - Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in 

cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 

24.2. - Daca, dupa 5 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu 

reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa 

sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente, de drept comun, de la sediul 

achizitorului.  

 

25. Limba care guverneaza contractul  

25.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.  

 

26. Comunicari  

26.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului 

contract, trebuie sa fie transmisa in scris.  

                         (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat 

si in momentul primirii.  

26.2. - Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama,   

fax sau e-mail (documente oficiale scanate, cu numar de inregistrare, semnatura autorizata si 

stampila), cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii si a inregistrarii acesteia.  

 

27. Legea aplicabila contractului  

27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.  

 

 

 

28. Dispozitii finale  

 

28.1. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod 

deplin intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, că prevederile acestuia 

prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte 

de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de 

contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in contract.  

28.2. - Daca una sau mai multe dintre prevederile prezentului contract devin  nule, 

fara valoare juridică sau neaplicabile, acestea nu vor afecta celelalte prevederi, care vor 

ramane valabile si aplicabile, in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule vor fi  

inlocuite cu dispozitiile legale aplicabile.  

28.3. – Partile, avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul 

contract, declara ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta, in 

conformitate cu art. 1271 din Noul Cod Civil.  

28.4. - Partile cunosc si garanteaza aplicarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind 

masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani 

rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante.  
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Prezentul contract a fost incheiat in data de ____________, in două exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte.   

                  

 

 

 
                         Achizitor,                                                                         Prestator,                                                                              

 
               JUDEŢUL IALOMIŢA                                 

                    

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa                                          

         Vasile Silvian CIUPERCĂ     

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                   

                   Viză C.F.P. 

 

 

 

 

                Viză legalitate, 

 

 

 

                  Iniţiator 

                   D.I.S.P. 
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FISA DE DATE A ACHIZITIEI   

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: JUDEŢUL IALOMIŢA 

Adresa: Piaţa  Revoluţiei, nr.1, Slobozia, jud. Ialomiţa   

Localitate: Slobozia Cod postal: 20032 Tara: Romania 

Punct(e) de contact: Centrul de Relaţii cu 

Cetăţenii 

In atentia : Maria DINU 

Telefon: +40 243230200 – int.  244 

E-mail: achizitiicji@yahoo.com Fax: +40 243233000 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.cicnet.ro 

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): www.cicnet.ro 

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 

 

Alte informatii pot fi obtinute la: 

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.I 

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele 

suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie 

dinamic) pot fi obtinute la: 

x Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.II 

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise 

la: 

x Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.III 

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 

ofertelor/candidaturilor 

Zile : 6 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) 

 

 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA 

(ACTIVITATILE PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau 

federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale 

ale acestora 

□ Agentie/birou national sau federal 

□ Colectivitate teritoriala  

□ Agentie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie 

europeana 

 

 

x Altele (precizati): Autoritate regională sau locală 

x Servicii publice generale 

□ Aparare 

□ Ordine si siguranta publica 

□ Mediu 

□ Afaceri economice si financiare 

□ Sanatate 

□ Constructii si amenajari teritoriale 

□ Protectie sociala 

□ Recreere, cultura si religie 

□ Educatie 

□ Altele (precizati): ————— 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              

da □ nu x 

 SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 
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II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea 

contractanta/entitatea contractanta 

Servicii de deszăpezire a drumurilor județ ene din Judetul Ialomita 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau 

de prestare a serviciilor   

a) Lucrari                                   

□ 

B) Produse                                    

□ 

c) Servicii                                      

x 

Executare                                 

□ 

Proiectare si executare              

□ 

Executarea, prin orice               

□ 

mijloace, a unei lucrari, 

conform cerintelor 

specificate de autoritatea 

contractanta 

Cumparare                                     

□ 

Leasing                                          

□ 

Inchiriere                                       

□ 

Inchiriere cu optiune de                

□ 

cumparare 

O combinatie intre acestea            

□ 

Categoria serviciilor:             

nr. □□ 

(Pentru categoriile de servicii 

1-27, consultati anexa II la 

Directiva 2004/18/CE). 

Locul principal de executare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare:   

Drumurile judetene din 

Judetul Ialomita  

Cod NUTS RO315 - Ialomita 

II.1.3) Procedura implica 

Un contract de achizitii publice                                                                 □ 

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □ 

Incheierea unui acord-cadru                                                                      x 

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz) 

 

Acord-cadru cu mai multi operatori 

economici          □ 

 

Numarul □□□ sau, dupa caz, numarul maxim 

□□□ de participanti la acordul-cadru 

preconizat 

 

  

Acord-cadru cu un singur operator economic             

x 

Posibilitatea de a relua competitia cu 

semnatarii acordului cadru   

                                           da □ nu □Daca 

DA, 

Reluarea competitiei se va face in SEAP: 

da □ nu □ 
 

Durata acordului-cadru: Durata in ani: □□ sau in luni: 36 

Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru ani: 

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

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru   
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc):   

Anul I    –   valoare minimă-  1.091.088,86 lei; 

-                -   valoare maximă -  2.010.754,40 lei; 



3 

 

Anul II    -    valoare minimă – 1.091.088,86 lei; 

-                 -   valoare maximă - 2.010.754,40 lei; 

Anul III    -    valoare minimă –1.091.088,86 lei; 

-                  - valoare maximă - 2.010.754,40 lei; 

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 2.010.754,40 lei  

 Valoare totala estimata a acordului-cadru:valoare minima – 3.273.266,58 lei 

                                             - valoare maxima-6.032.263,2 lei(1.345.586,25 Euro, la cursul de 

4,4830 lei-curs BNR licitat pentru 22.06.2015). 

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

 Acord - cadru Servicii de deszăpezire a drumurilor judetene din Județ ul Ialomiț a. 

Activitatea de deszapezire se va desfasura conform reglementarilor prevazute in ,, Normativul 

privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice"A.N.D 525/2013 si in 

documentaț iei tehnico-economică.  

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

 Vocabular principal  

Obiect principal 90620000-9 – Servicii de deszăpezire  

Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□     

 

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice 

(GPA)                da x nu □  

II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati                                                      

da □ nu x 

anexa B de cate ori este necesar, pentru fiecare lot in parte)  

Daca da, este necesar sa se depuna oferte pentru (bifati o singura casuta): 

un singur lot                                  □ 

 

    

 

unul sau mai 

multe loturi □ 

toate loturile                                  

□ 

 

     

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              

da □ nu x 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________ 

Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 6.032.263,2                   Moneda: lei 

sau intervalul: intre _______________ si _______________                                               

Moneda: __________ 

 

  

II.2.2) Optiuni (dupa caz)                                                                                                                        

da □ nu x 

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric 

Daca da, descrierea acestor optiuni: 

____________________________________________________________ 

 

Numarul de prelungiri  posibile (dupa caz): □□□ sau interval: intre □□□ si □□□ 

Daca se cunoaste, in cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, 
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calendarul prevazut al contractelor ulterioare: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data 

atribuirii contractului) 

II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor 

terti (dupa caz, in cazul contractelor de concesiuni) 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata in luni: 36 sau in zile: □□□□  ( emiterii ordinelor de incepere a serviciilor  ) 

 

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    

da x nu □ 

 

  

 Ajustarea preturilor ofertate se va face pe baza evolutiei indicilor de pret publicati de 

Institutul National de Statistica, in conditiile art. 97 din H.G. nr.925/2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare. Pentru serviciile prestate in primele 12 luni de la data semnarii 

acordului – cadru, preturile sunt ferme. Incepand cu cea de a 13-a  luna, sumele datorate vor fi 

actualizate cu indicele lunar al preturilor de consum, comunicat lunar de catre de Institutul 

National de Statistica, dupa urmatoarea formula: 

Va = Vb x IPC/100 

in care:      - Va  - valoarea actualizata a situatiilor de plata; 

- Vb -  valoarea serviciilor prestate la preturile din oferta 

- IPC – indicele preturilor de consum pentru serviciile comunicate lunar de Institutul National 

de Statistica. 

Luna de referinta este luna aferenta datei semnarii acordului cadru.    

Pretul contractelor subsecvente se va stabili avandu-se in vedere pretul unitar ofertat la data 

incheierii acordului-cadru. Pretul unitar al serviciilor care fac obiectul acordului-cadru este cel 

declarat in propunerea financiara, anexata acordului-cadru.  

 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI 

TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

III.1.1.a) Garantie de participare                                                                                                          

da x nu □ 

Valoare garanț ie de participare – 60.300 lei. 

 Valabilitate:cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile 

începând cu data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se va 

constitui in conformitate cu art.86 din H.G.925/2006, cu modificările ulterioare: instrument 

de garantare emis în conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de 

asigurari se va utiliza Formularul nr. 2 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, 

cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin.(2)–(4) din H.G.nr.925/2006; virament bancar 

în contul RO 67TREZ3915006XXX000121 deschis la Trezoreria municipiului Slobozia, cod 

fiscal 4231776. Dovada constituirii garantiei de participare se poate efectua inclusiv la data 

deschiderii ofertelor. In cazul ofertantilor din categoria I.M.M. garantia de participare se 

constituie în procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Autoritatea 

contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art.88 din H.G. 

nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru o evaluare si raportare unitara, 

echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din 
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data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Retinerea garantiei de participare 

se va face în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizitiilor publice (art.87 din 

H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare). 

  În cazul depunerii de oferte în asociere, garanţia de participare trebuie constituită în numele 

asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori 

economici.  

Pentru ofertantii din strainatate este recomandabil sau este de preferat ca garantia de 

participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania. 

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                     

da x nu □ 

10% din valoarea contractului subsecvent fara T.V.A. potrivit prevederilor art. 89  alin.(2) 

din H.G. nr. 925/2006, cu modificările ulterioare. 

Modul de constituire a garantiei de buna executie – formularul nr. 20: 

-garantia de buna executie se constituie conform prevederilor art.90, alin.(1) ș i (3) din H.G. 

nr.925/2006, cu modificările ș i completările ulterioare.  

Garantia de buna executie se constituie: 

- printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o 

societate de asigurari în conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificările 

ulterioare, 

 sau  

- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, în conditiile prevazute la 

art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune 

contractantul în contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 0,5% din pretul 

contractului, fara T.V.A. Se vor avea în vedere prevederile H.G. nr.1045/2011 privind 

modificarea art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii. 

-Ofertantii care fac dovada încadrarii în prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea 

înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare, beneficiaza 

de reducere cu 50% la constituirea garantiei de buna executie. Se vor completa anexele 1 si 2 

din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Garantia de buna executie se va restitui în conditiile prevazute de legislatia în vigoare (art.92 

din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare). 

Pentru ofertantii din strainatate este recomandabil sau este de preferat ca garantia de buna 

executie sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania. 

Dovada constituirii garantiei de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante în 

termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.    

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile 

relevante 

 Bugetul propriu al judetului Ialomita. 

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se 

atribuie contractul (dupa caz) 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare–  

Formular nr.15 

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                                

da □ nu x 
 

III.1.5. Legislatia aplicabila 
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a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 

publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 

servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica 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; 

c) Normativ privind prevenirea ș i combaterea înzăpezirii drumurilor publice indicativ AND 

nr.525/2013 aprobat prin Ordin M.D.R.A.P. nr.289/2170/2013; 

Se vor aplica si toate instructiunile, notificarile si ordinele emise de catre A.N.R.M.A.P. asa 

cum sunt acestea publicate pe site-ul  www.anrmap.ro - rubrica Legislatie. 

 

 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la 

inscrierea in registrul comertului sau al profesiei 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor  

 

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor  

 

 Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art.180 din O.U.G. nr. 

34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Condiţie de calificare: Ofertantul nu trebuie să  fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o 

hotărâre definitivă şi irevocabilă, pentru fraudă, corupţie, spălare de bani, activităţi criminale. 

Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere semnata de reprezentantul legal -

Formular nr.3  / Cazier judiciar al operatorului economic .   

Notă: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator.  

 Declaratie pe proprie răspundere pentru neîncadrarea în dispozitiile art.181 din O.U.G. 

nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare. 

 Modalitatea de îndeplinire: Declaratie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul 

legal– Formular nr. 4 .  

Notă: Acest formular trebuie prezentat de ofertant , ofertantul asociat, tertul sustinator (se va 

prezenta doar pentru lit. a), c^1 si d). 

 Se solicita: 

- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii 

administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic, care sa ateste 

plata obligatiilor scadente fata de bugetul de stat (sau echivalent pentru persoane juridice 

straine), din luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei. 

Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.  

- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor 

scadente fata de bugetul local (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna 

anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a oferte. Original/copie 

legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.  

In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea 

situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie 

raspundere potrivit art.11 alin.(4) din H.G. nr.925/2006.  

Notă: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.  

 Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plată de către 
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organele competente ș i în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea 

acestora, autoritatea contractantă va exclude ofertantul care înregistrează datorii catre bugetul 

consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora în luna anterioară 

celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.  

 Declaraţie "Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă" 

Documente de confirmare : Declaratie pe proprie răspundere Formular nr.6 

Notă: Acest formular trebuie prezentat de ofertant.  

 Declaraţie privind neîncadrarea în situayiile   prevăzute la art.69
1
 din O.U.G. nr. 34/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare –  

Modalitatea de îndeplinire: Declaratie pe proprie răspundere - Formular nr.7. 

Pentru această declaraţie persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea ce 

priveș te organizarea, derularea ș i finalizarea procedurii de atribuirii în sensul articolului 

menț ionat sunt următoarele:   Presedinte:Vasile Silvian CIUPERCA. Vicepresedinte: Ioan 

MARTIN, Vicepresedinte: Stefan MUSOIU. Director: Cezar Gheorghe VÂLCAN. Comisia 

de evaluare a ofertelor are urmatoarea componenta: Presedinte comisie de evaluare cu drept 

de vot: Rodica STOICA ; Membrii: Maria DINU, Mirela Genina PREDA;Proca 

GHEORGHE;Adrian Iulian NICOARĂ;  Membrii de rezervă: Cristina Gratiela GURLEA, 

Marius HRISTESCU. Consilierii judeteni: Dumitru Otilia, Nica Viorel,Vasile Mitu, Herea 

Gheorghe, Popescu Nicolae, Petre Gheorghe, Sonchereche Laurentiu, Condrut Ileana, 

Serbanescu Virgil Marian, Berbecel Vasile, Maftei Gica, Nunu Ion, Vasilache Aurel, Popescu 

Ionut, Dumitru Doina Elena, Miclea Dan, Purice Gheorghe, Sitaru Nicolae, Nica Ion, 

Andriescu Adrian, Urloiu Zenica, Barcari Rodica Luminita, Mihaila Stefan, Florea Romeo, 

Enescu Gheorghe, Galatchi Emil, Ionescu Ion, Mitrica Ion. 

  Notă: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator, 

subcontractant (dupa caz). 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  

Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata 

sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se 

prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata si 

legalizata. 

Pentru persoanele juridice române  

1.Modalitatea de îndeplinire: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul 

Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de 

activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.  

 Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de 

depunere a ofertelor.  

Pentru persoanele juridice straine 

2. Modalitatea de îndeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de 

înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de 

rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesarea 

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do) 

- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, 

valabile pentru anul calendaristic în curs. 

In etapa evaluarii ofertelor, ofertantului clasat pe primul loc, i se va solicita, inainte de 

transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru 

conformitate documentul in original/copie legalizata, in cazul in care initial a fost prezentat in 

forma copie conforma cu originalul. 

 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara 
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Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) 

necesare pentru evaluarea respectarii 

cerintelor mentionate  

 

Declaratie privind cifra de afaceri globala 

pe ultimii 3 ani Informatii privind cifra de 

afaceri. Prezentarea unei fise de informatii 

generale care sa cuprinda cifra de afaceri 

globale pe perioada ultimilor 3 ani 

(2012,2013 si 2014). Media cifrei de afaceri 

globale într-o perioada anterioara care 

vizeaza ultimii 3 ani. Valoarea cifrei de 

afaceri globale a operatorului economic sa 

fie  minim  4.000.000 lei. 

  Prezentarea în original/ copie 

legalizata / copie lizibila cu mentiunea 

"conform   cu originalul", a documentelor 

relevante (bilant, extrase de bilant 

înregistrat la organele competente, rapoarte 

de audit, dupa caz alte documente 

edificatoare), care dovedesc îndeplinirea 

cerintei cu privire la cifra de afaceri medie 

globala pe ultimii 3 ani.  

 În cazul în care 

ofertantul/candidatul îsi demonstreaza 

îndeplinirea cerintei minime privind situatia 

economica si financiara invocând sustinerea 

acordata de catre o alta persoana (conform 

art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006), acesta va 

prezenta un  angajament ferm al persoanei 

respective, prin care aceasta confirmă faptul 

că va pune la dispoziţia ofertantului 

resursele  financiare invocate.   

În cazul în care ofertantul este un 

grup de operatori economici, cerinta 

minima privind situatia economica si 

financiara poate fi îndeplinita prin cumul. 

Daca grupul de operatori îsi demonstreaza 

îndeplinirea cerintei minime privind situatia 

economica si financiara invocând sustinerea 

acordata de catre o alta/alte 

persoana/persoane, modalitatea de 

îndeplinirea cerintei este similara ofertei 

individuale mentionata mai sus, cu 

precizarea ca sustinerea va fi acordata 

asocierii si nu unuia dintre asociati.  

In cazul in care ofertantul este o 

asociere, pentru a putea beneficia de 

reducerea cerintei privind valoarea minima 

  

Modalitatea de indeplinire: 

 

 

 

Completare -  Formular nr.8 

Valorile vor fi prezentate în lei si în euro la 

cursul mediu leu/euro comunicat de Banca 

Nationala a României, pentru anul respectiv – 

www.bnr.ro. 

       Nota:Daca situatiile financiare sunt 

intocmite in alta moneda, pentru conversie se 

va lua in considerare cursul mediu de referinta 

publicat de Banca Nationala a României pentru 

anul respectiv.  

      Notă : Persoana ce asigură susţinerea 

situaţiei economice ș i financiare nu trebuie să 

se afle în situaţia care determină excluderea din 

procedura de atribuire conform prevederilor art. 

180,  art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din 

O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările ulterioare. 

 

http://www.bnr.ro/
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a mediei cifrei de afaceri globale la 50 % 

fiecare asociat trebuie sa se incadreze in 

categoria IMM, conform Legii nr. 

346/2004. 

            Ofertantul individual sau ofertantii 

asociati, care solicita reducerea cerintei 

privind valoarea minima a mediei cifrei de 

afaceri globale la 50 % vor prezenta o 

declaratie pe proprie raspundere, conform 

Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa 

rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-

urilor. 

 

 

 

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

 

  

    

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare 

pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

Cerinţa nr. 1- 

             Prezentarea listei serviciilor prestate in 

ultimii 3 ani – Formular nr. 9 ș i a Formularului 

nr.10 – Experienț ă similară, din care sa rezulte 

ca în ultimi 3 ani au fost prestate in conformitate cu 

normele profesionale in domeniu, servicii similare 

cu cele care fac obiectul prezentei proceduri în 

valoare/valoare cumulata de minim 2.000.000 lei, 

exclusiv TVA, la nivel de contract/contracte, în 

conformitate cu art. 9 din H.G. nr.925/2006, cu 

modificările ș i completările ulterioare, valoarea 

servicilor similare solicitate nu sunt mai mari decât 

valoarea serviciilor ce vor fi prestate în baza 

contractului care urmează să fie atribuit. 

          Ofertantul va prezenta pentru dovedirea 

experientei similare o listă a serviciilor prestate în 

ultimii 3 ani, însoț ită de cel puț in un document 

/contract /proces-verbal de recepț ie care să 

confirme prestarea serviciilor în valoare /valoare 

cumulata de minim 2.000.000 lei, exclusiv T.V.A. 

Respectivele certificări indică beneficiarii, 

indiferent dacă aceș tia sunt autorităț i 

contractante sau clienț i privaț i, valoarea, ș i 

perioada de prestare a serviciilor; 

           Ofertantul va prezenta o lista a principalelor 

servicii prestate în ultimii 3 ani, prin raportare la 

data limită de depunere a ofertelor, din care sa 

rezulte indeplinirea criteriilor. 

 

Modalitatea de indeplinire: 

 

 

Completare Formular nr.9,  Formular 

nr. 10. 

Valorile vor fi prezentate în lei si în 

euro la cursul mediu leu/valuta 

comunicat de Banca Nationala a 

României, pentru anul respectiv –

www.bnr.ro. 

În cazul în care ofertantul  îsi 

demonstreaza îndeplinirea cerintei 

minime privind capacitatea tehnica 

invocând sustinerea acordata de catre o 

alta persoana (conform art. 190 din 

O.U.G. nr. 34/2006, acesta va prezenta 

un  angajament ferm al persoanei 

respective, prin care aceasta confirmă 

faptul că va pune la dispoziţia 

ofertantului resursele tehnice şi 

profesionale invocate - Formular  nr. 

18, Anexa la Formular nr.18. 

În cazul în care ofertantul este un grup 

de operatori economici, cerinta minima 

privind capacitatea tehnica poate fi 

îndeplinita prin cumul. 

Daca grupul de operatori îsi 

demonstreaza îndeplinirea cerintei 

minime privind capacitatea tehnica 

invocând sustinerea acordata de catre o 
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Cerinț a nr.2  

Personal 

       Informaţii referitoare la studiile, pregătirea 

profesională şi calificarea  personalului de 

conducere, precum şi ale persoanelor 

responsabile pentru prestarea serviciilor. 

        Se solicită declaraț ia privind efectivele medii 

anuale ale personalului angajat ș i al cadrelor de 

conducere  din ultimii 3(trei) ani– Formular 

nr.12; 

      Ofertantul trebuie să dispună de: 

Personal minim necesar pentru îndeplinirea 

contractului, minim 26 persoane, din care: 

1. Personal tehnic ș i administrativ: 8 persoane. 

2. Muncitori: 3 baze x 6 persoane = 18 persoane; 

Se vor anexa: 

       Pentru managerul de proiect: Copie după 

diplomă studii superioare ș i Certificatul de 

atestare a absolvirii unui curs de Manager de 

proiect recunoscut de Ministerul Educatiei sau 

echivalent; 

        Pentru Responsabil cu protectia muncii: 

decizie de numire ș i declaraț ie de 

disponibilitate/angajament de participare. 

alta/alte persoana/persoane, modalitatea 

de îndeplinire a cerintei este similara 

ofertei individuale mentionata mai sus, 

cu precizarea ca sustinerea va fi 

acordata asocierii si nu unuia dintre 

asociati. 

Nota : Persoana ce asigura sustinerea 

capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle 

în situatia care determina excluderea din 

procedura de atribuire conform 

prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), 

c^1) si d) si art .69^1 din O.U.G. nr. 

34/2006, cu modificările ș i 

completarile ulterioare. 

         Nota: Daca documentele sunt 

întocmite în alta moneda, pentru 

conversie se va lua în considerare cursul 

mediu anual leu/valuta comunicat de 

Banca Nationala a României   pentru 

fiecare din anii în care au fost duse la 

bun sfârsit serviciile similare prestate. 

Numărul de ani solicitati în vederea 

demonstrării experienţei similare se va 

calcula prin raportare la data limită de 

depunere a ofertelor. 

 

 

 

 

    Modalitatea de îndeplinire:  

 

   Ofertantul va completa Formularul 

nr.12- Declaraţie privind efectivele 

medii anuale ale personalului angajat şi 

al cadrelor de conducere din ultimii 

3(trei) ani. 
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Cerinţa nr. 3- 

Utilaje/Dotări 

 

       O declaraţie privind echipamentele tehnice şi 

utilajele  de care poate dispune operatorul 

economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a 

contractului. 

        Operatorii economici trebuie să facă dovada 

că au în dotarea lor sau dispun (proprietate, leasing, 

prin contracte/convenţii de închiriere sau orice alte 

forme de punere la dispoziţie) de urmatoarele 

utilajele şi echipamentele tehnice  necesare 

îndeplinirii contractului, conform cerinț elor din 

caietul de sarcini: 

 Baze de deszăpezire  – pentru actionarea cu 

celeritate in situatiile limita(viscol, ninsori 

abundente, inghet) si avand in vedere intinderea 

teritoriala este oportuna existenta constituirii a 

minim 3 baze , amplasate in zona de vest, centrală 

ș i de est a județ ului Ialomiț a, dotate fiecare cu 

următoarele utilaje: 

  - autofreză cu capacitate de 120 tone/oră la 

densitatea de . 0,7o tone/mc; 

- autogreder sau tractor cu lamă si greder 

semipurtat; 

 - mijloc auto cu lamă ș i răspânditor material 

antiderapant; 

- încărcător frontal; 

- autospecială pentru transport persoane ș i 

materiale în condiț ii dificile. 

 Puncte de sprijin – minim 4, dotate cu utilaje, 

amplasate în zonele izolate sau greu accesibile 

(Axintele, Răduleș ti, Luciu, Platoneș ti). 

 
  

  

 

-   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalitatea de îndeplinire:  

        Operatorul economic va completa  

Formularul nr.11, însoţit de lista cu 

echipamentele tehnice şi utilajele cu 

dotări minime,  necesare realizării în 

bune condiţii a contractului. 

         În cazul în care ofertantul  îsi 

demonstreaza îndeplinirea cerintei 

minime privind capacitatea tehnica 

invocând sustinerea acordata de catre o 

alta persoana (conform art. 190 din 

O.U.G. nr. 34/2006 , acesta va prezenta 

un  angajament ferm al persoanei 

respective, prin care aceasta confirmă 

faptul că va pune la dispoziţia 

ofertantului resursele tehnice şi 

profesionale invocate.   

         În cazul în care ofertantul este un 

grup de operatori economici, cerinta 

minima privind capacitatea tehnica 

poate fi îndeplinita prin cumul. 

În cazul în care ofertantul îsi 

demonstreaza îndeplinirea cerintei 

minime privind capacitatea tehnica 

invocând sustinerea acordata de catre o 

alta persoana (conform art. 190 din 

O.U.G. nr. 34/2006 , acesta va prezenta 

un angajament ferm al persoanei 

respective, prin care aceasta confirma 

faptul ca va pune la dispozitia 

ofertantului resursele tehnice si 

profesionale invocate – Formular nr. 

19.  

         Daca grupul de operatori îsi 

demonstreaza îndeplinirea cerintei 

minime privind capacitatea tehnica 

invocând sustinerea acordata de catre o 

alta/alte persoana/persoane, modalitatea 

de îndeplinire a cerintei este similara 

ofertei individuale mentionata mai sus, 

cu precizarea ca sustinerea va fi 

acordata asocierii si nu unuia dintre 
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Cerinta nr.4 

Informatii privind subcontractantii   

        În cazul în care ofertantul va subcontracta o 

parte din contract, acesta are obligatia de a preciza 

partea/ partile din contract pe care urmeaza sa le 

subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza 

precum si datele de identificare ale 

subcontractantilor propusi.  

        De asemenea, daca ofertantul beneficiaza de 

sustinere in vederea indeplinirii unui/ unor 

criteriu/ii de calificare, acesta are obligatia de a 

preciza datele de identificare ale tertului/ilor 

sustinator/i, precum si sustinerea acordata de 

acesta/ acestia (capacitate economico-financiara/ 

capacitate tehnica/ capacitate profesionala). 

 

          

asociati. 

     Nota : Persoana ce asigura sustinerea 

capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle 

în situatia care determina excluderea din 

procedura de atribuire conform 

prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), 

c^1) si d) si art .69^1 din O.U.G. 

nr.34/2006, cu modificările ulterioare. 

 

 

 

       Modalitatea de îndeplinire:  

       In vederea respectarii prevederilor 

art. 69^2 din O.U.G. nr. 34/2006, 

ofertantul va prezenta Formularul nr. 13 

insotit de Formularul nr. 14 (după caz).  

        In cazul unui Ofertant unic, acesta 

va fi semnat si stampilat de 

reprezentatul legal al acestuia.   

         Nota 1: Cerintele privind situatia 

personala a ofertantului, capacitatea de 

exercitare a activitatii profesionale, 

capacitatea economica si financiara, 

capacitatea tehnica, standarde privind 

asigurarea calitatii nu pot fi indeplinite 

prin intermediul unui/ unor 

subcontractori, cu exceptia situatiilor 

prevazute in Anexa nr. 2 la Ordinul 

ANRMAP nr. 509/2011.  

         Nota 2: Cerintele privind resursele 

materiale si umane se iau in considerare 

numai pentru partea de implicare a 

subcontractantului, dacă se prezintă 

documente relevante in acest sens. 

ATENTIE!  

        a) Autoritatea contractanta are 

obligatia de a solicita ofertantului 

declarat câș tigător, înainte de 

încheierea contractului de achiziț ie 

publică, prezentarea contractelor 

încheiate între viitorul contractant si 

subcontractanti nominalizati în oferta. 

Contractele prezentate trebuie sa fie în 

concordanta cu oferta si se vor constitui 

în anexe la contractual de achizitie 

publica.  

       b) Raspunderea contractantului în 

ceea ce priveste modul de îndeplinire a 
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contractului de achizitie publica nu este 

diminuata în cazul în care o parte/ parti 

din contract sunt îndeplinite de 

subcontractanti. 

 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii 

  

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) 

necesare pentru evaluarea respectarii 

cerintelor mentionate  

 

Ofertantul va demonstra ca respecta 

standardele  de asigurare a calitatii, respectiv 

detine certificare ISO 9001 sau echivalent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofertantul va demonstra ca respecta 

standardele privind protectia mediului, 

respectiv detine certificare ISO 14001 sau 

echivalent. 

 

 

 

 

 

 

Modalitatea de indeplinire 

 

 

     Ofertantul va prezenta Certificate/ 

documente edificatoare care probeaza/ 

confirma indeplinirea cerintelor de calificare 

si anume: Certificat/e emise de organisme 

independente care atesta respectarea 

standardelor de asigurare a calitatii, respectiv 

ISO 9001 sau echivalente.  

        Nota 1: Daca un grup de operatori 

economici depune o oferta comuna, cerinta se 

demonstreaza individual de catre fiecare 

membru in parte, pentru partea de contract pe 

care o realizeaza. 

        Nota 2: Documentele solicitate trebuie 

sa fie valabile la data limita de depunere a 

ofertelor.  

        Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 

9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita 

prin intermediul unei alte persoane (tertul 

sustinator).  

        Nota 4: In cazul in care operatorul 

economic nu detine un certificat de calitate 

asa cum este solicitat, acesta poate prezenta 

orice alte probe sau dovezi, in masura in care 

probele/dovezile prezentate confirma 

asigurarea unui nivel corespunzator al 

calitatii. 

 

        

 

 

 

 

 Modalitatea de indeplinire: 

       Ofertantul va prezenta Certificate/ 

documente edificatoare care probeaza/ 

confirma indeplinirea cerintelor de calificare 

si anume: Certificat/e emise de organisme 

independente care atesta respectarea 

standardelor de protectie a mediului, respectiv 

ISO 14001 sau echivalente, in copie 
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legalizata/ copie lizibila cu mentiunea 

„conform cu originalul”  

         Nota 1: Daca un grup de operatori 

economici depune o oferta comuna, cerinta se 

demonstreaza individual de catre fiecare 

membru in parte, pentru partea de contract pe 

care o realizeaza.  

         Nota 2: Documentele solicitate trebuie 

sa fie valabile la data limita de depunere a 

ofertelor.  

         Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 

14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita 

prin intermediul unei alte persoane (tertul 

sustinator).  

         Nota 4: In cazul in care operatorul 

economic nu detine un certificat de calitate 

asa cum este solicitat, acesta poate prezenta 

orice alte probe sau dovezi, in masura in care 

probele/ dovezile prezentate confirma 

asigurarea unui nivel corespunzator al 

protectiei mediului. 

Capacitatea tehnică şi profesională a 

unui ofertant se apreciază în funcţie de 

experienţa, aptitudinile, eficienţa şi 

eficacitatea acestuia, rezultate în urma 

analizării informatiilor prezentate pe 

parcursul procedurii de atribuire.  

 

 

 

 

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  

da □ nu x 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                      

□ 

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca 

protejate                         □ 

 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                                       
da □ nu x 

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: 

Dupa caz,  mentionati care profesie (concurs de solutii) 

___________________________________________________________________________

______________ 

 

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                                            
da □ nu x 

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 

serviciilor respective 
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SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1)  PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       

Offline  x     On line  □ 

   

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

Licitatie deschisa x 

Licitatie restransa □ 

Licitatie restransa accelerata □ 

Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate: 

  

cerere de oferte  □ 

Negociere □ 

Au fost deja selectati candidati                                                                                                                 

da □ nu □ 
Daca da, indicati numele si adresa operatorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3) 

Informatii suplimentare 

Negociere accelerata □ 

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: 

  

Dialog competitiv □ 

Concurs de solutii      □                                                                                                                  

Deschis  □   Restrans □ 

Numarul de participanti estimat □□□               sau                            numarul minim □□□ / 

numarul maxim □□□ 

 

IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa 

participe 

(licitatie restransa si negociere, dialog competitiv) 

Numar de operatori economici preconizat □□□ 

sau Numar minim preconizat □□□ si, dupa caz, numar maxim □□□ 

 

Criterii de preselectie 

  

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al 

dialogului (negociere, dialog competitiv) 

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a                                                     

da □ nu □ 

reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 

care trebuie negociate 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR 

(concurs de solutii) 

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile 

corespunzatoare sau enumerati criteriile de atribuire in cazul contractului de 

concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor in cazul concursului de 

solutii) 

 

Cel mai mic pret                                                                                                                                                       
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x 

  

sau  

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in ceea ce priveste                                                      

□ 

        

 

 

□ criteriile mentionate in continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate 

impreuna cu ponderarea sau in ordine descrescatoare a prioritatii, in cazul in 

care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile) 

□ criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a 

participa la negociere sau in documentul descriptiv 

 

  

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                                                        

da □ nu x 

 

Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz) 

 

 

 

IV.2.3. ”Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii 

restrans)”  

__________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 

___________________________________________________________________________

______________ 

 

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                                

da □ nu x 

Daca da, 

Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicari anterioare (dupa caz) □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Anunt de intentie  

Numarul si data publicarii in SEAP 

  

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau 

cererea de participare 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   

SK   SL   FI   SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     x      □     

□     □     □ 

Altele: 

___________________________________________________________________________ 

 

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu 

etapa finala de L.E.) - Lei   
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IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (in 

cazul unei licitatii deschise,cerere de oferte) 

durata in luni: □□□ sau in zile: 90 (de la termenul limita de primire a ofertelor) 

   

IV.3.8) Recompense si juriu ( in cazul unui concurs de solutii) 

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                                                             

da □         nu x 

Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz) 

___________________________________________________________________________

________________________ 

IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz) 

___________________________________________________________________________

________________________ 

IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in 

urma concursului vor fi atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii 

concursului                                                                 da □         nu □  

 

              

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea 

contractanta           da □         nu □ 

 

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz) 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

  

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Întocmirea acesteia se va realiza astfel încât în procesul de evaluare, înformaţiile din 

propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice 

minime din caietul de sarcini.  

 Ofertantii au obligatia de a respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si 

de protectie a muncii, care sunt in vigoare la nivel national. Institutiile competente de la care 

operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile legale in vigoare 

sunt Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Inspectoratele 

Teritoriale de Munca.  

În cadrul propunerii tehnice ofertantul are de asemenea obligatia de a prezenta si: 

• Declaratie prin care operatorul economic declara faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont 

de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii Formularul nr.17. 

 
CLAUZE CONTRACTUALE 

Potrivit art.36 alin.(2), lit.b) din HG nr.925/2006 oferta este considerata neconforma daca 

contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit Judetul Ialomita 

in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru acestea 

din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta 

renuntarea la clauzele respective. 

Totodata, potrivit prevederilor legale in vigoare, orice operator economic are dreptul de a 

solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la 

clauzele contractuale (ce sunt parte a documentatiei de atribuire). Astfel, daca un operator 

economic considera ca anumite clauze îi sunt in defavoare, poate solicita autoritatii 

contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi 

amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, 
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inainte de data limita de depunere a ofertelor.  

Textul proiectului de acord cadru/ contract subsecvent, insusit de operatorul economic cu / 

fara observatii, in care acesta are obligatia de a) – a completa acordul cadru/ contract 

subsecvent (proiect) la art.1 cu datele de identificare ale prestatorului si ale persoanelor 

autorizate sa semneze contractul; 

b)-  a bifa la art.12  modul de constituire a garantiei de buna executie, in una din formele 

prezentate, pentru cazul in care va fi declarat castigator; 

Proiectul de acord cadru/ contract subsecvent va trebui sa aiba mentiunea "am citit si suntem 

de acord cu termenii si conditiile contractuale prevazute in textul proiectului de contract din 

documentatia de atribuire. 

 Ofertantul va indica care informatii sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un 

drept de proprietate intelectuala. 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Actul prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere 

juridic în relatia contractuala cu autoritatea contractanta, îl reprezinta formularul de oferta – 

Formularul nr.16.   

 Tarifele unitare ofertate din cadrul listei ,, Tarife pentru lucrari de deszapezire" din oferta 

sunt tarifelor care vor sta la baza stabilirii pretului contractelor subsecvente ce se vor incheia 

pe baza acordului-cadru pe cei trei ani.  

Formularul de oferta – Formularul nr. 16 va fi insotit de lista ,, Tarife pentru lucrari de 

deszapezire" si de ,,Fisele de fundamentare pentru stabilirea tarifului" pe fiecare pozitie din 

lista ,, Tarife pentru lucrari de deszapezire" conform formularelor atasate documentatiei de 

atribuire, completate si asumate de ofertanti. 

Nota:  
DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE- Autoritatea contractanta are obligatia de a 

stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de 

Atribuire si se realizeaza numai prin compararea preturilor fiecarei oferte admisibile in parte 

si prin intocmirea, in ordine crescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia 

se stabileste oferta castigatoare, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte 

avantaje care rezulta din modul de îndeplinire a contractului de catre operatorii economici 

participanti la procedura de atribuire. Compararea preturilor prevazute in propunerile 

financiare ale ofertantilor se realizeaza la valoarea fara TVA. Oferta are caracter ferm si 

obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de 

catre autoritatea contractanta si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant 

sau de catre o persoana imputernicita legal de aceasta(se va prezenta imputernicirea). 

In cazul asocierii mai multor operatori economicii in vederea depunerii ofertei, aceasta va fi 

semnata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. 

 In cazul in care doua sau mai multe oferte ocupa primul loc cu acelasi pret, modalitatea de 

departajare este urmatoarea: Ofertantiilor care au prezentat acelasi pret li se va solicita 

transmiterea unei noi propuneri financiare in plic inchis. Acordul-cadru va fi atribuit 

ofertantului a carui noua Propunere Financiara are pretul cel mai scazut. Oferta cu pretul cel 

mai scazut va fi desemnata castigatoare. Oferta care este declarata câstigatoare în acest caz 

trebuie sa îndeplineasca specificatiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au 

fost acestea stabilite în Documentatia de Atribuire.  

   

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Toate documentele ce vor fi prezentate în cadrul ofertei vor fi semnate de către reprezentantul 

legal aşa cum este desemnat în Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului 

Comertului sau similar (pentru persoane juridice straine).În cazul în care documentele nu sunt 

semnate de reprezentatul legal, se va anexa la Certificatul Constatator/documentul similar 
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pentru persoane juridice străine şi Împuternicirea persoanei semnatare primită de la 

reprezentatul legal în acest sens. Ofertele vor fi depuse la: Sediul Autoritatii Contractante, la 

adresa menţionată în cadrul prezentei Fişe de date. Ofertele vor fi înaintate fie prin poştă, 

recomandat cu confirmare de primire, fie depuse la sediul autorităţii contractante, la 

registratură. Ofertele depuse personal de catre ofertanti vor putea fi înregistrate doar în zilele 

lucratoare si doar între orele 08:00 si 16:30 de luni pâna joi inclusiv, iar vineri între orele 

08:00 si 14:00. 

Prelungirea termenului de depunere a ofertelor:  

-în cazul în care Autoritatea Contractantă prelungeşte termenul de depunere a ofertelor în 

conformitate cu prevederile art. 72 al O.U.G. nr.34/2006, cu modificările ulterioare, toate 

drepturile şi obligaţiile care revin Autorităţii Contractante, respectiv Ofertantului, în legatură 

cu data limită de depunere a ofertelor iniţială, se vor aplica luând în considerare noua dată. 

Numar de exemplare: oferta va fi depusa într-un exemplar original, marcat în mod clar 

„Original” si o copie, marcată „Copie”. Compunerea dosarului de ofertare: oferta trebuie să 

conţină urmatoarele documente, completate în mod corespunzător, conform formularelor 

prezentate în documentaţia de atribuire: 

Dosarul de ofertare va contine: 

• Plic separat marcat exterior corespunzător conţinând Documentele de Calificare; 

• Plic separat marcat exterior corespunzător conţinând Propunerea Tehnică; 

• Plic separat marcat exterior corespunzator conţinând Propunerea Financiară va fi pus în 

plicul aferent Ofertei Financiare. 

Dosarul de ofertare va fi însoţit la exterior de un plic continând următoarele: 

• Scrisoare de înaintare (Formularul nr.1); 

• Garanţia de participare (Formularul nr.2 sau alt document conform Fişei de Date); 

• Dosarul de ofertare inclusiv plicurile continand originalul şi copiile vor fi marcate la 

exterior astfel: 

- Denumirea procedurii; 

- Denumirea Autorităţii Contractante; 

- Denumirea ofertantului/Denumirea fiecărui membru al asocierii; 

- Adresa poştală a ofertantului/liderului asocierii; 

- Dosar de ofertare/Original/Copie. 

Modul de prezentare a documentelor:  

Exemplarul original al ofertei va fi semnat şi ştampilat pe fiecare pagină în coltul din dreapta 

jos, indiferent dacă în cadrul paginii mai există şi alte semnături sau ştampile în original.  

Documentele din dosarul original care sunt prezentate în copie vor fi certificate „conform cu 

originalul”. 

Fiecare secţiune a dosarului de ofertare (Documente de calificare, Oferta tehnică, Oferta 

financiară) va fi numerotată crescător de la prima până la ultima pagină, pe aceasta din urmă 

fiind trecută menţiunea „ULTIMA PAGINA”. Copertile aferente subsecţiunilor cuprinse în 

dosarul de ofertare se vor numerota deasemenea.  

Copiile solicitate vor fi copii simple ale dosarului original semnat, ştampilat şi numerotat 

conform celor de mai sus. 

Dosarul de ofertare va conţine următorul OPIS completat corespunzator (Nr. crt./Tip 

document/Nr. Pagina (de la … pâna la…)), pentru:  

1. Documente de calificare (cu toate documentele componente), de la pg.... pana la...; 

2. Oferta tehnică (cu toate partile componente), de la pg.... pana la...; 

3. Oferta financiară (cu toate documentele componente), de la pg.... pana la.... 

În eventualitatea unei neconcordanţe între original şi copii, va prevala originalul. 

Originalul şi copiile trebuie tipărite sau scrise cu cerneala neradiabilă şi vor fi semnate pe 

fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul 

in contract.  
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Orice stersatură, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt 

vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. 

Autoritatea Contractantă nu isi asumă nici o responsabilitate în cazul în care documentele de 

participare la licitaţie nu sunt intacte, sigilate sau dosarul de ofertare nu este marcat conform 

prevederilor de mai sus. 

Costuri asociate întocmirii ofertei: 

Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente pregătirii şi depunerii ofertei.  

Autoritatea Contractantă nu îsi asumă nici o responsabilitate pentru orice tip de cheltuială, şi 

nu va rambursa cheltuieli suportate de către Ofertant, în legatură cu orice aspect al ofertei 

sale. 

Oferte întârziate:  

Toate Ofertele primite după data şi ora limită de depunere a ofertelor specificate în Invitaț ia 

de participare vor fi declarate întârziate şi vor ramâne în posesia Autorităţii Contractante. 

Garanţiile de participare asociate acestor oferte vor fi returnate Ofertantilor. 

Autoritatea Contractantă nu îsi asumă nici o raspundere pentru depunerea cu întârziere sau la 

altă adresă a ofertelor. Ofertele primite după expirarea termenului limită de depunere a 

ofertelor vor fi respinse fără a fi evaluate. 

Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei 

 

Ofertanţii îşi pot modifica sau retrage ofertele printr-o înştiintare scrisă în acest sens, semnată 

de persoana care are calitatea de reprezentant legal al ofertantului sau este împuternicită să 

semneze în numele ofertantului şi având ştampila ofertantului, înainte de expirarea termenului 

limită de depunere a ofertelor, specificat în Invitaț ia de participare. Nu este posibilă 

modificarea ofertelor după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.  In 

conformitate cu prevederile art.87 alin.1 din H.G.925/2006, cu modificari si completari 

ulterioare,    Autoritatea contractantă are dreptul de a retine garanţia pentru participare, 

ofertantul pierzand astfel suma constituită, atunci când acesta din urma  îşi retrage oferta în 

perioada de valabilitate a acesteia. 

 

Înstiinţările cu privire la intenţia de modificare sau retragere a ofertelor vor fi întocmite, 

sigilate în plic, marcate şi înaintate Autorităţii Contractante, iar plicul va fi marcat cu 

cuvintele „MODIFICARE” sau „RETRAGERE”. 

Retragerea unei Oferte în intervalul dintre data limită de depunere a ofertelor şi data expirării 

valabilităţii ofertelor va duce la reţinerea garanţiei de participare. 

 

Deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi deschise în sedinţa publică, în prezenţa reprezentanţilor 

desemnaţi ai Ofertanţilor, la data, ora locală şi locaţia specificate în Invitaț ia de participare, 

de către Comisia de Evaluare desemnată în acest scop.  

Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere:  

Participanţii trebuie să prezinte împuternicirea scrisă prin care sunt autorizaţi să reprezinte 

ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului, împuternicire care conţine în mod 

expres limitele acestui mandat – în original. 

 

Plicurile marcate “RETRAGERE” vor fi deschise şi citite primele. Ofertele pentru care au 

fost prezentate înstiintări cu privire la intenţia de retragere, nu vor fi deschise, ci returnate ca 

atare Ofertantului. 

In al doilea rând vor fi deschise plicurile marcate cu “MODIFICARE”, iar conţinutul 

modificării va fi citit în paralel cu oferta respectivă. 

Modificările sunt permise doar în cazul în care înştiinţarea privind modificarea conţine o 

solicitare îndreptaţită de modificare. 

În continuare vor fi deschise, pe rând, toate celelalte plicuri/colete şi vor fi făcute publice 
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următoarele informaţii: numele ofertanţilor, eventualele înştiintări cu privire la intenţia de 

modificare sau retragere, prezenţa garanţiei de participare necesare, preţurile ofertelor, 

precum şi orice alte informaţii pe care comisia de evaluare le consideră necesare.  

Cu excepţia ofertelor întârziate şi a celor neînsoţite de garanţia de participare, nici o altă 

ofertă nu va fi respinsă în cursul şedinţei de deschidere a ofertelor. 

Comisia de evaluare va întocmi un „Proces-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor”, care 

va fi semnat de către toţi membrii comisiei de evaluare, precum şi de către reprezentanţii 

ofertanţilor prezenţi. Procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor va fi pus la 

dispoziţia tuturor ofertanţilor şi va include informaţii privind, dar fără a se limita, la: numele 

ofertanţilor, eventualele înştiinţări cu privire la intenţia de modificare sau retragere, prezenţa 

garanţiei de participare necesare, preţurile ofertelor. 

Confidentialitatea procedurii:  

Întreaga procedură de atribuire este confidenţială şi este supusă politicii Autorităţii 

contractante de acces la documente. Deciziile Comisiei de evaluare se iau de comun acord, iar 

dezbaterile au loc în şedinţa închisă. Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra 

secretul profesional.  

Nu este permisă dezvaluirea de informaţii cu privire la verificarea, explicarea, opinii 

exprimate de comisie după compararea ofertelor sau recomandări privind atribuirea 

contractului, catre ofertanti sau orice alte persoane care nu sunt oficial implicate în derularea 

procesului, pâna la momentul în care poate fi facută cunoscută identitatea ofertantului 

câstigator. 

Orice încercare a vreunui ofertant de a aborda direct oricare dintre membrii comisiei de 

evaluare sau personalul Autoritatii Contractante, pe parcursul perioadei de evaluare, în scopul 

de a obţine informaţii confidenţiale privind procesul de evaluare, va fi considerată motiv 

legitim de descalificare a ofertei sale. 

 

Clarificari: 

În momentul verificării şi comparării ofertelor, comisia de evaluare poate solicita ofertantului 

să clarifice orice aspect al ofertei sale. 

Cererile de clarificare şi răspunsurile la acestea vor fi făcute în scris sau prin fax. În nici un 

caz nu va fi propusă sau solicitată modificarea preţului sau a conţinutului ofertei, cu excepţia 

cazurilor în care este necesară corectarea unor greşeli de calcul descoperite de către comisia 

de evaluare în momentul analizării ofertelor. Nici o cerere de clarificare nu va viza corectarea 

unor erori de formă sau a unor restricţii majore, de natura să afecteze derularea normală a 

contractului sau să afecteze negativ mediul concurential. 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                                          

da □ nu x 

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: 

_____________________________ 

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri 

comunitare                 da □ nu x 

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau 

program(e):_________________________________________ 

Tipul de finantare:  

Cofinantare                                      □ 

Credite externe cu garantia statului □ 

Fonduri europene                            □             Daca da, numele fondului (se va selecta 

obligatoriu din lista disponibila) 
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Alte fonduri.                                    □ 

  

VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) 

Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în S.E.A.P. operatorii economici 

trebuie să aibă un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic (acest program 

fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică). 

Tarifele unitare ofertate din cadrul listei ,, Tarife pentru lucrari de deszapezire" din oferta, 

sunt tarifele care vor sta la baza decontarii serviciilor prestate(Anexa nr. 2 la Caietul de 

sarcini) in cadrul contractelor subsecvente.  

Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preţuri egale: 

Dacă se constată că ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă 

va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor. 

Modalitatea de departajare va ţine cont de conţinutul ofertei, respectiv al propunerii 

financiare, şi nu de cerinţe de calificare şi/sau propunerii tehnice. 

Se va prezenta : Declaratie privind  calitatea de participant la procedura – Formular nr.  5. 

 

VI.4) CAI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac  

 

Denumire oficiala: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) 

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, 

Localitate: Bucuresti Cod postal: 030084 Tara: Romania 

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021.310.46.41  

Adresa Internet (URL) 

www.cnsc.ro  

Fax: 021.310.46.42 /     

021.890.07.45 

 

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa 

Internet 

(URL)  

Fax:  

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3) 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: 

 

Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C .în vederea anularii actului si/sau recunoasterii 

dreptului  pretins ori a interesului legitim în conditiile art.256^2 din O.U.G. nr.34/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 

   

Denumire oficiala: JUDETUL IALOMITA ( CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA) - 

Directia Coordonare Organizare –Serviciul Juridic 

 

Adresa: 

Localitate: Slobozia Cod postal: 920032 Tara: Romania 

E-mail: cji@cicnet.ro Telefon: +40 243230200  

Adresa Internet (URL): 

cji@cicnet.ro 

Fax: +40 243230250  

 

mailto:office@cnsc.ro


Formular  nr.1  

 

 

 OFERTANTUL           

 …….................…….........                                       

Înregistrat la sediul autorităţii   contractante 

     (denumirea/numele)                                                                  Nr. .......... / ........…… 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către 

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

 

 

 

Ca urmare a anuntului de participare apărut  în S.E.A.P. nr. ………..…... din …….........................., 

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea acordului-cadru de 

„…………………………………………………………………………………….…………..”. 

 

Noi ……………………………..................................…………................................... vă 

transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentul ..............................................…..… privind garanţia de participare, în cuantumul şi 

în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, continând, un exemplar original şi una copie în limba 

română, continând: 

a) oferta; 

 b) documentele care însoţesc oferta. 

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

 

 

 

 

Data completării ..................... 

 

Cu stimă, 

Ofertant, 

 

……................................ 

(semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular nr.2  

 

________________________ 

   (denumire emitent garanţie) 

 

SCRISOARE DE GARANȚ IE BANCARĂ 

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire   acordului –cadru de achiziț ie publică 

             Către ___________________________________________ 

                                       (denumirea autorităț ii contractante ș i adresa completă) 

Având în vedere procedura _______________________________ pentru atribuirea acordului-

cadru ____________________________  (denumirea acordului-cadru), noi 

____________________________ (denumirea emitentului), având sediul înregistrat la 

______________________________________ (adresa emitentului), ne obligăm faț ă de  

_____________________________ (denumirea autorităț ii contractante): 

_______________________________________________________________________________ 
OFERTANTUL ARE DREPTUL DE A ALEGE UNA DINTRE CELE DOUA VARIANTE DE 

MAI JOS-I sau II. 

Să onorăm necondiț ionat orice solicitare de plată din partea autorităț ii contractante, în limita a 

____________ din  

valoarea estimată a contractului, adică suma de _______ RON(în litere ș i cifre) la prima sa cerere 

scrisă ș i fără ca aceasta să aibă obligaț ia de a-ș i motiva cererea respectivă, în situaț ia în care 

autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea ș i datorată ei este cauzată de culpa 

ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situaț iile de la literele a) – d) de mai 

jos(cazul garanț iei care se execută necondiț ionat conform art.86 alin(.3) lit.b) din HG nr. 

925/2006): 

SAU 

I. Să onorăm condiț ionat orice solicitare de plată din partea autorităț ii contractante, în limita a 

____________  din  

valoarea estimată a contractului, adică suma de __________RON(în litere ș i cifre) la prima sa 

cerere scrisă ș i după constatarea culpei ofertantului în conformitate cu contractul garantat. În 

cererea sa autoritatea contractanta va preciza că suma cerută de ea ș i  datorată ei este din cauza 

existenț ei uneia sau mai multora dintre situaț iile de la literele a)-d) de mai jos(cazul garanț iei 

care se execută  condiț ionat conform art.86 alin(.3) lit.a) din HG nr. 925/2006): 

_______________________________________________________________________________

_____________________ 

 

    a) ofertantul _____________________  (denumirea/numele) ș i-a retras oferta in perioada de 

valabilitate                                                   a acesteia; 

                     

    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 

(denumirea/numele)                                                                                                   a refuzat să 

semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei; 

 

    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ______________________ 

(denumirea/numele)                                                                                                       

nu constituie garanț ia de bună execuț ie în perioada de valabilitate a ofertei ș i oricum nu mai 

târziu de 10 zile de la semnarea acordului-cadru: 

         Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 

       

      În cazul în care părț ile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanț iei sau 

să modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obț ine 

acordul nostru prealabil, în caz contrar prezenta scrisoare de garanț ie iș i pierde valabilitatea. 

      Legea aplicabilă prezentei garanț ii de participare este legea română. 



      Competenț e să soluț ioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanț ie de 

participare sunt instanț ele judecătoreș ti române. 

 

 Data completării ................................... 

 

 

Parafată de Bancă/Societate de Asigurări  _____________ in ziua ______ luna ________ 

anul _____ 

          

         (semnătura ș i ș tampila organismului care eliberează aceasta garanț ie de participare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular nr. 3 

Operator economic 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARATIE  

 

PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 

 

Subsemnatul(a) ………………………, reprezentant(ă) al(a) ............................................... (denumirea 

/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rãspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 

situaţia prevăzutã la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu 

am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la 

activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudã şi/sau spălare de bani. 

 

Subsemnatul(a) ………………………, reprezentant(ă) al(a) ............................................................. declar 

cã informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

      

 

 

Data completării ...................... 

 

 

Operator economic, 

________________________ 

(numele, semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formular nr. 4 

Operator economic 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181  

 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările ulterioare  

  

 

Subsemnatul(a) ................................................................................. (denumirea, numele 

operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de (se 

menţionează procedura)………………………….. pentru atribuirea acordului-cadru de achiziţie 

publică având ca obiect  ..........................................................................……...................... 

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ................................ 

(zi/lună/an), organizată de ........................................................................................(denumirea 

autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că, compania noastră nu se află în niciuna 

din următoarele situaţii: 

     

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

b) abrogat 

c) nu si-a 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 este stabilit; 

c^1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din 

motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave 

prejudicii beneficiarilor acestuia; 

d) a fost condamnat, in ultimii trei 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; 

e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în 

scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

     

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

Data completării ...................... 

 

                                                              Operator economic,  

 

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

                                                     (ştampila si semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 



Formular nr.5 

Operator economic 

(denumirea/numele) 

                                

DECLARAŢIE 

PRIVIND CALITATEA  DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 

 

 

1.   Subsemnatul(a) ………………………, reprezentant(ă) al(a).............................................. 

(denumirea operatorului economic),declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 

faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea acordului-cadru 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(a) ………………………. 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(a) ……………………………….. declar că voi informa imediat autoritatea 

contractantă dacă vor interveni  modificări în  prezenta declaraţie la orice  punct  pe 

parcursul derulării procedurii de atribuire a acordului-cadru 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(a) …………………………….. 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. 

 

 

Data completării .......................... 

 

 

Operator economic, 

________________________ 

(numele, semnãtura autorizată) 

           

 

 

 

                            

 



Formular nr.6 

Operator economic 

(denumirea/numele) 

 

 

CERTIFICAT 

de participare la procedura cu ofertă independentă 

 

 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ............................................., reprezen tant/reprezentanti legali 

al/ai .............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de 

achiziţie publică organizată de ................................, în calitate de autoritate contractantă, cu 

nr. .............. din data de ...................., certific / certificăm prin prezenta ca informaţiile 

conţinute sunt adevarate şi complete din toate punctele de vedere.  

 

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ...........................................,  următoarele: 

 

1. am citit şi am înteles conţinutul prezentului certificat;  

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile 

în care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate şi/sau incomplete în orice privin ţă; 

3. fiecare semnatură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze 

oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor continuţi de ofertă;  

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se întelege oricare persoană fizi că sau 

juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în 

cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de 

participare; 

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare 

concurent, fara a exista consultări, comunicări, întelegeri sau aranjamente cu aceştia;  

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din întelegeri între concurenţi în ceea ce 

priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul ale acestora, intenţia de a oferta sau 

nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin 

natura lor, nu au legatură cu obiectul respectivei proceduri;  

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din întelegeri între concurenţi în ceea ce 

priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  

8. detaliile prezentate în oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 

înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.  

 

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 

consemnate în prezentul certificat sunt adevarate şi întrutotul conforme cu realitatea.  

 

 

Data completării ...................... 

 

Operator economic, 

________________________ 

(numele, semnãtura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 



   Operator economic        Formular nr.7 

    _________________________ 

        (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

privind dispoziţiile art. 69
1
 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

     Subsemnatul(a) ............................................... (denumirea, numele operatorului economic), 

în calitate de ofertant la procedura de …….………………………..(se menţionează procedura) 

pentru atribuirea acordului-cadru de achiziţie publică având ca obiect 

……………………................................ (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul 

CPV), la data de ....................... (zi/luna/an), organizată de ................................ (denumirea 

autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 

 Membrii din cadrul consiliului de administraţie/ organ de conducere sau de supervizare 

şi/sau acţionarii ori asociaţii, persoanele care sunt soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al patrulea 

inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din 

ordonanţa de urgenţă, ai operatorului economic pe care îl reprezint, nu deţin funcţii de decizie în 

cadrul autorităţii contractante. 

Pentru această declaraţie, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea 

ce priveș te organizarea, derularea ș i finalizarea procedurii de atribuirii în sensul articolului 

menț ionat sunt următoarele:Presedinte:Vasile Silvian CIUPERCA. Vicepresedinte: Ioan 

MARTIN, Vicepresedinte: Stefan MUSOIU. Director: Cezar Gheorghe VÂLCAN. Comisia de 

evaluare a ofertelor are urmatoarea componenta: Presedinte comisie de evaluare cu drept de vot: 

Rodica Stoica; Membrii: Maria Dinu, Mirela Genina Preda,Proca Gheorghe,Adrian Iulian Nicoară; 

,Membrii de rezervă: Cristina gratiela Gurlea;Marius Hristescu.Consilierii judeteni: Dumitru Otilia, 

Nica Viorel,Vasile Mitu, Herea Gheorghe, Popescu Nicolae, Petre Gheorghe, Sonchereche 

Laurentiu, Condrut Ileana, Serbanescu Virgil Marian, Berbecel Vasile, Maftei Gica, Nunu Ion, 

Vasilache Aurel, Popescu Ionut, Dumitru Doina Elena, Miclea Dan, Purice Gheorghe, Sitaru 

Nicolae, Nica Ion, Andriescu Adrian, Urloiu Zenica, Barcari Rodica Luminita, Mihaila Stefan, 

Florea Romeo, Enescu Gheorghe, Galatchi Emil, Ionescu Ion, Mitrica Ion. 

În cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea înţeleg să fiu exclus din 

procedura de atribuire. 

Formularul va fi completat de catre ofertant/ofertanti asociaţi/subcontractant/terţ. 

 

 

 

                                               Operator economic, 

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

                                             (semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular nr.8 

Operator economic 

(denumirea/numele) 

   

INFORMAŢII GENERALE 

 

 

1. Denumirea/numele: 

_______________________________________________________________________ 

2. Codul fiscal: _____________________ 

3. Adresa sediului central: 

____________________________________________________________________ 

4. Telefon: _______________________ 

     Fax: __________________________ 

     E-mail: ________________________ 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________ 

                                                                 (numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 

                                                            (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

6.1. 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 inmatriculare/inregistrare) 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

8. Principala piaţă a afacerilor : 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 

 

 

Anul 

Cifra de afaceri 

globală (la 31 dec.) 

lei 

Cifra de afaceri globală (la 31 dec.) 

echivalent  

euro 

1. 2012       

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

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

2. 2013       

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

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

3. 2014       

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

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

Media anuală :                                              

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

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

 

 

Data completării ...................... 

 

Operator economic, 

________________________ 

(numele, semnătura autorizată) 

 

 

 

 



Formular  nr.9 

OPERATORUL ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 

 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 însotesc 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. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 

…………………………………………………………. 

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

                  

                 Operator economic, 

                                       

              ………… ………………. 

                                                                               

               (semnatura autorizată ) 

          



 

Nr. 

Crt. 

 

 

 

 

Obiectul 

contractului 

 

 

Codul 

CPV 

 

Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 

Adresa 

 

Calitatea 

prestatorului*) 

 

Preţul total al 

contractului  

 

Procent 

îndeplinit 

de 

prestator  

% 

 

Cant. 

(U.M.) 

 

Perioada de 

derulare a 

contractului 

**) 

0 1 2 3 4 5 6  7 

 

1 

 

        

 

2 

 

        

 

..... 

 

        

 

 

 

        

 

            

   Operator economic, 

            

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

            

   (semnatura autorizată) 

_______ 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: 

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, 

subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular nr.10 

Operator economic 

(denumirea/numele) 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

1. Denumirea şi obiectul contractului: ___________________________. 

Numărul şi data contractului: _____________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ______________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Ţara: ____________________. 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 _ 

|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 

 _ 

|_| contractant asociat 

 _ 

|_| subcontractant 

  

4. Valoarea contractului: 

 exprimată în  exprimată 

moneda în care în echivalent 

  s-a încheiat  euro 

  contractul 

a) iniţială (la data semnării contractului):  _________            ___________  

b) finală (la data finalizării contractului): _________             ___________ 

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: ___________________________. 

6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care 

ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară: _______________________________. 

 

Data completării ...................... 

 

Operator economic, 

________________________ 

(numele, semnãtura autorizatã) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formular nr.11 
OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE 

TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU 

ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A ACORDULUI-CADRU 

 

 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 

....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 

(denumirea si adresa autorităţii contractante) 

în legatură cu activitatea noastra. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .............................................. 

             (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

                 

         Operator economic, 

                                      

                    ………… ………………. 

                                                                              

                        (semnatura autorizată ) 

          



 

LISTA 

cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 

 

 

 

 

Nr.

crt. 

Denumire 

utilaj/echipament/instalaţie 

U.M. Cantitate Forma de deţinere  

Proprietate În chirie  alte forme de 

punere la 

dispozitie 

1.       

2.       

 

 

      

  

                  

    Operator economic, 

                                       

          …….........………………. 

                                                                               

                     (semnatura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

Formular nr. 12  

 Operator economic                        

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

 

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT  

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 

 

 

Subsemnatul(a)……………………………..., reprezentant(ă) al(a)  ............................................. ...... 

(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(a) ……………………………..., 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(a) ……………………………............., 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. 

 

 Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Personal angajat    

Personal de conducere    

 

 

 

 

Data completării ...............................  

 

 

 

 

                                                              Operator economic,  

                                                         (semnătură autorizată) 

 

 

 

 



 

 

       

 Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE  

 

PRIVIND PERSONALUL CE VA FI ANGAJAT ÎN ACORDUL-CADRU 

 

 

 

 

 Subsemnatul(a) ________________, reprezentant(ă) împuternicit al(a) 

______________________, (denumirea /numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar 

pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezent ate 

în tabelul de mai jos sunt reale.  

 

Subsemnatul(a) __________________,  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 verificarii datelor din prezenta declaraţie.   

 

Numele şi prenumele Studii de specialitate Ani de experienţă profesională 

   

   

   

 

          

Data completării ............................... 

 

 

Numele şi prenumele 

    semnătură 

                                                              Operator economic,  

                                                         (semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                              Formular nr. 13 

Operator economic  

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 

PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN ACORDUL-CADRU CARE SUNT ÎNDEPLINTE DE 

SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 

 

Subsemnatul(a) ..............................., reprezentant(ă) al(a) 

.......................................................................... (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(a) ................................, 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(a) ....................................................., 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. 

 

Data completării ...............................  

 

 

 

Operator economic, 

(semnătură autorizată) 

 

 

Verso 

Nr. 

crt. 

Denumire /  

nume 

subcontractant 

 

Partea/părţile din 

acordul-cadru ce 

urmează a fi 

subcontractate 

Datele de 

recunoaştere ale 

subcontractanţilor 

 

Specializare Acord 

subcontractor cu 

specimen de 

semnătură 

      

      

      

 

 

Operator economic, 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                Formular nr. 14  

 

 

 

 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

în vederea participării la procedura de atribuire a acordului-cadru de achiziţie publică 

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

 

 

la acordul-cadru de achiziţie publică nr. ______/________ încheiat între 

______________________________ 

__________________________   (părţile contractante) privind prestarea serviciului  _________________                                                                                                                      

(denumire contract) 

 

 

1. Părţi contractante: 

Acest contract  este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în __________________________ 

____________________ (adresa,tel.,fax), reprezentată prin __________________ Director General şi 

___________ Director Economic, denumită în cele ce urmează contractant general 

şi 

S.C. ________________________ cu sediul în _________________________________ (adresa,tel.,fax)                                                      

reprezentată prin __________________ Director General şi ____________________ Director Economic, 

denumită în cele ce urmează subcontractant. 

 

2. Obiectul contractului: 

Art.1. _____________________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: 

         (lucrări, produse, servicii) 

 

- ____________________ 

- ____________________. 

 

Art.2. Valoarea  ______________________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. 

                             (lucrări, produse, servicii) 

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 

- lunar, în termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general a facturii întocmite de 

subcontractant, contravaloarea ___________________ prestate în perioada respectivă. 

                                                   (lucrări, produse, servicii) 

- plata ___________________________ se va face în limita asigurarii finanţării ______________________ 

         (lucrărilor, produselor, serviciilor) 

____________________________ de către beneficiarul __________________________ . 

(lucrărilor, produselor, serviciilor)                                 (denumire autoritare contractantă) 

Art.4. Durata de prestare a serviciilor ___________________________________________ este în 

conformitate cu  

                                                                 (lucrărilor, produselor, serviciilor) 

contractul, esalonat conform graficului anexă la contract. 

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal 

incheiat la terminarea _________________________________. 

                                      (lucrărilor, produselor, serviciilor) 

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu dispoziţiile 

legale. 

 

 



 

 

 

 

 

3. Alte dispozitii: 

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a __________________________________________ 

                                                                                                    (lucrărilor, produselor, serviciilor) 

şi neîncadrarea din vina subcontractantului,  în durata de execuţie angajată de contractantul general în faţa 

beneficiarului, subcontractantul va plătii penalitati de ______% pe zi întarziere din valoarea 

_____________________________ nerealizată la termen. 

 (lucrărilor, produselor, serviciilor) 

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va plătii penalitati de 

_____ % pe zi întarziere la suma datorată. 

Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 

contractantul le are fata de investitor conform contractului _______________________________. 

                                                                                                            (denumire contract) 

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se 

vor soluţiona pe cale legală. 

 

Prezentul contract s-a încheiat în doua exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

 

        ______________________    _________________________ 

               (contractant)                                     (subcontractant)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 



 

             

 

 

 

 

Formularul nr.15 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

nr………./………… 

în vederea participării la procedura de atribuire a acordului-cadru de achiziţie publică 

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

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

    

1. Părţile acordului: 

_________________________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

  __________________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

 

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie 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. ___________________________ 

 

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 asocierii 

3.1 Durata asocierii constituită 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. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

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. Încetarea acordului de asociere 

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

 

6 Comunicări 

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 

adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

 

7 Litigii 

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 

soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

 

8. Alte clauze:____________________________________________ 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi............................(data semnării lui) 

 

 

 

Liderul asociatiei: 

 

______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 

 

 

 

ASOCIAT 1, 

___________________ 

 

 

ASOCIAT 2, 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Formular nr.16 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritaăţii contractante şi adresa completă) 

 

Domnilor, 

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm 

___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  

         (denumirea serviciului) 

(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________(moneda ofertei) 

                                                                                   (suma in litere si in cifre) 

 la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de     _______________. 

                                                                                                                                    (suma in litere si in 

cifre) 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în 

graficul de timp anexat. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________ 

___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi 

        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea acordului-cadru 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. 

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 bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 

care o puteţi primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 

                        (semnatura) 

oferta pentru şi în numele ____________________________________. 

                                                       (denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                      OPERATOR ECONOMIC                                                                                                              

Formular nr.17 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

 

 

           Subsemnatul (a).................................................................................... (se insereaza numele 

operatorului economic-persoana juridică), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei 

de fals în acte publice, că mă angajez să prestez serviciile  la obiectivul   

……………………………………………. , pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru, în conformitate 

cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare 

în România. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 

referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor 

obligaţii fiind incluse în tarifele zilnice ale experţilor, astfel cum acestea sunt indicate în preţul 

acordului-cadru conform propunerii financiare. 

 

 

 

 

Operator economic, 

…………………………. 

(semnatura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    Formular nr.18     

 

Terţ susţinător tehnic 

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

(denumirea) 

ANGAJAMENT 

privind susţinerea tehnică - experienț ă similară  

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
 

 

Către, .......................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .............................. 

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi ....................... (denumirea terţului susţinător 

tehnic), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în 

situaț ia în care contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 

economici) întâmpină dificultăț i de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, 

necondiţionat şi irevocabil autorităț ii contractante achizitoare, susț inerea tehnică pentru îndeplinirea 

contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat 

între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au 

fost incluse în propunerea tehnică. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinătortehnic), declarăm că înţelegem 

să răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu 

susț inerea experienț ei similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament.  

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu 

prevederile art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul 

autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin 

angajamentul de susț inere tehnică acordat .............................................................. (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

 

Data completării,       Terţ susţinător, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 



 

                                                                                                                Anexa la Formular nr.18  

Terţ susţinător tehnic 

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

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ 

 

Subsemnatul, ............................................... (nume ș i 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. 

 

 

Operator economic, 

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

Nume ș i prenume 

(semnătură autorizată) 
 

Nr

. 

crt

. 

 

Obiect 

contract 

CPV Denumirea/ 

numele 

beneficiarului/ 

clientului 

Adresa 

 

Calitatea 

*) 

 

Preţ total 

contract 

Procent 

îndeplinit 

de furnizor 

(%) 

Perioada de 

derulare a 

contractului 

**) 

 1 2 3 4 5 6 8 

1        

2        

.....        



 

 

 

 
Formular nr. 19  

Terţ susţinător tehnic şi profesional 

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

(denumirea) 

ANGAJAMENT 

privind susţinerea tehnica si profesională 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

 

Către, .............................................. 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului 

de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul 

înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, 

necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de 

operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi 

la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului 

de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu 

excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 

.......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau 

profesionale de ................................................ ..................................................................necesară 

pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 

înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea 

oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori 

economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire 

operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională 

conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea 

beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca 

înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât 

faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/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. 



 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 

înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării 

obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 

alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 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/lcandidatului/grupului de operatori economici). 

 

Data completării,       Terţ susţinător, 

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

(semnătură autorizată 



 

 

 

 

Formular nr.20 

 

  

                 BANCA 

    ___________________   

               (denumirea) 

 

 

 

               SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 

 

 

             Către ___________________________________________ 

                                       (denumirea autorității contractante și adresa completă) 

 

Cu privire la contractul subsecvent de achiziţie publică 

________________________________, 

                                                                                                                                  (denumirea 

contractului subsecvent) 

încheiat între ________________________________ , în calitate de prestator, şi 

_____________________________, în calitate de achizitor, ne obligam față de  

_____________________________ (denumirea autorității contractante): 

 

_________________________________________________________________________________

___________________ 
 

OFERTANTUL ARE DREPTUL DE A ALEGE UNA DINTRE CELE DOUA VARIANTE DE 

MAI JOS-I sau II. 

I. Să onorăm necondiționat orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita 

a ____________ din  

valoarea estimată a contractului subsecvent, adică suma de _______ RON(în litere și cifre) la prima 

sa cerere scrisă și fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, în situația în care 

autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea și datorată ei este cauzată de culpa 

persoanei garantate (cazul garanției care se execută necondiționat conform art.90 si art.86 alin(.3) 

lit.b) din HG nr. 925/2006): 

SAU 

II. Să onorăm condiționat orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita a 

____________  din  

valoarea estimată a contractului subsecvent, adică suma de __________RON(în litere și cifre) la 

prima sa cerere scrisă și după constatarea culpei persoanei garantate în conformitate cu contractul 

garantat (cazul garanției care se execută  condiționat conform art.90 si art.86 alin(.3) lit.a) din HG nr. 

925/2006): 

  

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ . 

În cazul în care parţile 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. 

 


