ACORD-CADRU DE PRESTARI SERVICII
nr. ________ data ______________
1. În temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata privind atribuirea
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări
incheiat între:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Galati, strada Brailei nr. 138 B,
telefon/fax 0236/311086,0236/479476, cod fiscal 17094425, cont trezorerie RO 66 TREZ
30624680220XXXXX, reprezentată prin dna Emilia Manon Cristoloveanu, funcţia Director General
în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte,
şi
.......................................... (denumirea operatorului economic), adresa ....................................,
telefon/fax ......................, număr de înmatriculare ......................., cod fiscal ...................., cont
(trezorerie, banca) ........................................., reprezentată prin ...............................................
(denumirea conducatorului), funcţia .............................., în calitate de promitent-furnizor, pe de alta
parte, a intervenit prezentul acord-cadru, în condiţiile în care părţile promitente rămân neschimbate
pe toată durata de desfăşurare.
2. Obligaţiile promitentului-prestator
2.1. - Promitentul-prestator se obliga ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu
promitentul-achizitor, sa presteze serviciile în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.
2.2. - Promitentul-prestator se obliga ca serviciile prestate sa respecte cel puţin calitatea
prevăzută în propunerea tehnica, anexa la prezentul acord-cadru.
2.3. - Promitentul-prestator se obliga sa nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin
prezentul acord-cadru.
3. Obligaţiile promitentului-achizitor
3.1. - Promitentul-achizitor se obliga ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentuluifurnizor, sa achizitioneze produsele prevazute in Anexa 1 care cuprinde si codurile CPV în condiţiile
convenite în prezentul acord-cadru.
3.2. - Promitentul-achizitor se obliga sa nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru, o noua
procedura de atribuire, atunci când intenţionează sa achizitioneze servicii care fac obiectul
prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul prestator declara ca nu mai are
capacitatea de a le presta.
4. Preţul unitar al serviciilor
4.1 – Pretul unitar al serviciilor este prevazut in anexa 1 si nu se modifica pe toata perioada
acordului-cadru de furnizare.
5. Cantitatea previzionata
5.1. - Cantitatea previzionata a serviciilor ce vor fi prestate în baza contractelor subsecvente este
prevazuta in Anexa 1.
6. Durata acordului-cadru
6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de ….. luni, începând cu data semnarii acordului-cadru.
6.2. - Prezentul acord-cadru încetează sa producă efecte la data de ………………...
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7. Ajustarea preţului
7.1. - Pretul contractului nu se ajusteaza – pretul contractului ramanand fix pe toata perioada de
derulare a contractului subsecvent.
8. Comunicări
8.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie
sa fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul
primirii.
8.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
9. Încetarea acordului cadru
9.1 - (1) Prezentul acord cadru înceteaza de drept:
- prin ajungerea la termen ;
(2)Acordul cadru poate înceta si în urmatoarele cazuri:
- prin acordul de vointa al partilor ;
- prin rezilierea de catre o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzator a
obligatiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de catre cealalta parte, cu notificare prealabila de
15 zile a partii în culpa.
- nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul acord-cadru de catre una din parti da dreptul partii
lezate de a cere rezilierea acordului-cadru si de a pretinde plata de daune-interese.

Părţile au înţeles sa încheie astăzi, …………….. prezentul acord-cadru, în doua exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.

Promitent-achizitor,
.........................
(semnatura autorizata)
LS

Promitent-prestator,
...........................
(semnatura autorizata)
LS
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Contract de servicii
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul
contract de prestare de servicii,
între
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati , str. Brailei 138 B,
telefon/fax 0236/311086, 0236/311087, cod fiscal 17094425 cont trezorerie RO 66
TREZ 30624680220XXXXX reprezentată prin Manon Emilia Cristoloveanu ,
funcţia.director general în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
…….............................................……………......................denumirea
operatorului
economic
adresă
.........................................telefon/fax
.....................număr
de
înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie,
bancă)..........................................................................reprezentată
prin
.............................................................(denumirea
conducătorului),
funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu
se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă
nu se specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile..................................(denumirea
serviciilor), în perioada şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de servicii................................ . (denumirea)
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor
prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este de ........... lei /euro, din care T.V.A.
................ lei.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de
la............................................până la ………...............

.....…..

luni,

adică

de

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare
prezentat în propunerea tehnică.
7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de

echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu
serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la
emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea
prevederilor legale.
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt
timp posibil.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul
contractului.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a
cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 Modul de constitutire a garantiei de buna executie: furnizorul se obliga sa constituie
garanţia de buna execuţie a contractului, în cuantum de 5%, din valoarea totala a
contractului fara T.V.A., printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o
societate bancara sau de o societate de asigurari/prin depunere la casieria unitatii a sumei
in numerar/prin retineri succesive din plata facturilor partiale pana la concurenta sumei
finale. În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia
autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. În cazul în care autoritatea

contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau operator economic
cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a deschide la
unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea
acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante. Suma iniţială
care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie
mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului,
autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri
succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei
stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea
contractantă va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre
destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele
contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii
contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei
Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită
garanţia de bună execuţie. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea
contractantului.
10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită
ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii
garanţiei de bună execuţie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica
acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de
la îndeplinirea obligaţiilor asumate.
10.5 – Garantia serviciilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora
este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor . Totodată, este
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi
de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare
pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepţie şi verificări
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi,
în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a
notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la momentul
predarii obiectivelor de paza.
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie
finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii
prestării serviciilor.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu
acordul părţilor, prin act adiţional.
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului in cuantum de 0.02% /zi/intarziere.
15. Ajustarea preţului contractului
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
15.2 - Preţul contractului nu se ajusteaza , si ramane fix pe toata perioada de derulare a
prezentului contract subsecvent.
16. Subcontractanţi
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul.
16.2 -(1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina
schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.
17. Forţa majoră

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze de catre instantele judecatoresti de la sediul autoritatii
contractante.
19. Limba care guvernează contractul
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Comunicări
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi).

Achizitor,

Prestator,

Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 1

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul(a) .................................................. reprezentant împuternicit al .....................
……………………………….……………………………………(denumirea/numele şi sediul/adresa
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art.
180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani
nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

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

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

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

Formularul 2

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) .................................................. reprezentant împuternicit al .....................
……………………………………………………………(denumirea/numele operatorului economic)
în calitate de ofertant la procedura de ............................................................. (se menţionează
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect
................................................................................................................. (denumirea serviciilor şi
codul CPV), la data de .............................. (zi/luna/an), organizată de ………................................
................................................................................ (denumirea autorităţii contractante), declar pe
propria răspundere că:
- nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit;
- în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale faţă
de beneficiari;
- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
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,
...........................................
(semnătura autorizată)

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

Formularul 4

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul(a) .................................................. reprezentant împuternicit al .................
………………………………………………………………………(denumirea operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ..........................................................
…………………..(se menţionează procedura), având ca obiect .....................................................
................................................................................................................. (denumirea serviciilor şi
codul CPV), la data de ............................................. (zi/luna/an), organizată de ............................
................................................................................... (denumirea autorităţii contractante), particip
şi depun oferta:
[ ] în nume propriu;
[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..........................................................................................
[ ] ca subcontractant al .........................................................................................................
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar că:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în
anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................................
.......................................................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

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

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

Ofertant
_________________________
(denumirea/numele)

Formularul 3

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, …………………………………………………………………….,
reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................................................................................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de
............................................................................................., în calitate de autoritate contractantă,
cu nr. ................................ din data de ........................................., certific/certificăm prin prezenta
că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele …….............................................................,
următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în
condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în
cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de
participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în
ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta
sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin
natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în
ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

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

Ofertant,
………………………………………...
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)

Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 5

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) .................................................. reprezentant împuternicit al .....................
……………………………………………………………(denumirea/numele operatorului economic)
în calitate de ofertant la procedura de ............................................................. (se menţionează
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect
................................................................................................................. (denumirea serviciilor şi
codul CPV), la data de .............................. (zi/luna/an), organizată de ………................................
................................................................................ (denumirea autorităţii contractante), declar pe
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei
de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv:
- nu am membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce
deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante;
- nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al
patrulea inclusiv cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante;
- nu sunt în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu
persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
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,
............................................
(semnătura autorizată)

Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 6

INFORMAŢII GENERALE OFERTANT

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare………………………........………………………………….
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:…….......………………………………………………………….
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:……………….......…………….....…....…
.......................................(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cont nr. …………………………………………, deschis la Banca ………….………………………

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

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

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

Formularul 7

EXPERIENŢA 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 moneda
exprimată
în care s-a încheiat
în echivalent
contractul
euro
a) iniţială (la data semnării
contractului):
b) finală (la data finalizării
contractului):
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:

6. Natura şi cantitatea de servicii care au fost prestate în baza contractului, precum şi alte
aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară:

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

Operator economic,
…………...................….
(semnătura autorizată)
____________
*) Se completează formularul pentru fiecare contract îndeplinit în ultimii 3 ani, care a avut ca obiect
livrarea de servicii similare (construire de suprastructuri specializate basculabile montate pe
autoşasiuri), şi se confirmă prin prezentarea contractului împreună cu anexele sale precum şi a
recomandării sau documentului constatator din partea beneficiarului contractului

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

Formularul 8

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ..........................................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
............................................................................. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca,
în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să şi să
prestam „ ”, pentru suma de ………………….…………………………………………………..
………..………………………..…….…..…………………………..….. lei (suma în litere şi în cifre),
plătibilă în 30 de zile de la recepţia serviciilor la sediul achizitorului, reprezentând ………………
......................................................................................................................……......... euro (suma
în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de …………………..
……………………………………………………….……………..……… lei (suma în litere şi în cifre)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam
serviciile în termenul precizat în documentaţia de atribuire.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ............... zile,
(durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul), şi ea va
rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie, în procent de 5 % din preţul contractului
în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Garanţia de bună execuţie se va constitui prin:
………………………………………………………………….……………………………………………
(instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se
prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire, cu aplicarea în mod
corespunzător a prevederilor art. 86 alin. (2)-(3) şi art. 91 din H.G. nr. 925/2006 cu completările şi modificările
ulterioare. Contractantul va preda achizitorului, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, instrumentul de
garantare, cu valabilitatea de 60 de zile de la data emiterii, ce va deveni anexă la contract.)

(instrumentul de garantare se va alege şi se va specifica de către ofertant)
6. Garanţia serviciilor prestate este cea specificata in propunerea tehnica.
7. Acordul asupra propunerii de contract emisă de autoritatea contractantă:
[_] fără obiecţiuni
[_] cu obiecţiuni, conform anexă
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
8. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
9. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
Data ........../........../................
....................... (semnătura), în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele ...............................................................................................................
(denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic
____________________
(denumirea/numele)
_____________________

Formularul 9

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. ................. /...............................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ……………………………………………………............................…………….....
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei de participare apărută în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, cu
nr. .....……. din ...........…........……… (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii „cerere de
oferte” pentru atribuirea contractului .................................……………………………………...........,
(denumirea contractului de achiziţie publică)
noi.....…….....…………….........…………………….......vă transmitem alăturat următoarele:
(denumirea/numele operatorului economic)
1. Documentul........…........………………………............privind garanţia pentru participare,
(tipul, seria/numărul, emitentul)
în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de elaborare;
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de…........
copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

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

Cu stimă,

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

