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DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
PRIVIND CONTRACTUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
„LUCRĂRI DE REABILITARE SUBSOL CĂMIN B2”

CUPRINS:

SECTIUNEA I -INVITATIE DE PARTICIPARE
SECTIUNEA II - CAIETUL DE SARCINI
SECTIUNEA III – FORMULARE
SECTIUNEA IV - MODEL DE CONTRACT

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
SNSPA are onoarea de a vă invita să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie
publică a lucrărilor de reabilitare subsol cămin B2 din Bd. Ficusului nr. 44, Bucureşti.
1. Obiectul contractului: lucrări de reabilitare subsol cămin B2.
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: conform art. 7 alin 5 din Legea
98/2016 şi HG 395/2016
3. Sursa de finanţare a contractului de lucrări, care urmeaza a fi atribuit: venituri de la bugetul de stat –
Reabilitare cămine studenţeşti Bdul Ficusului nr. 44, sector 1 – conform listei de investiţii de la buget.
4. Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut al ofertei
5. Durata contractului : 20 de zile de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de începere a lucrărilor
6. Natura serviciilor si cod CPV : lucrări de renovare : 45453100-8.
7. Valoarea estimată a contractului este de : 44.000 lei, fara TVA
Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă obligatoriu:
8. Documentele de calificare
8.1. Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea, respectiv neîncadrarea în prevederile art.
164 din Legea nr.98/2016, FORMULAR 3, în original
8.2. Declaraţie pe propria răspundere privind conflictul de interese, respectiv neîncadrarea în
prevederile art. art. 58-63 din Legea nr.98/2016, FORMULAR 1, în original;
8.3. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. art. 165 si art. 167 din Legea nr.98/2016,
FORMULAR 4, în original;
8.4. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului, în original
sau copie”conform cu originalul” din care să reiasă că informaţiile cuprinse în acesta sunt
reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor, din care să rezulte că domeniul de activitate al
ofertantului corespunde obiectului procedurii.
8.5. Declaraţie privind personalul de specialitate de care dispune ofertantul FORMULAR 5 (Informaţii
cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care execută lucrările şi
numărul personalului de conducere din ultimii 3 ani. Ofertantul trebuie să demonstreze că
deţine/dispune de personalul de execuţie şi personal cu funcţii de conducere; se solicită lista cu efectivul
de personal necesar executării activităţilor prevăzute în caietul de sarcini pe domeniile specifice.).
8.6. Declaraţie privind lista asociatilor si a subcontractorilor si partea/ partile din contract care sunt
indeplinite de acestia – FORMULAR 7, în original (daca este cazul)
8.7. Declaraţie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul
economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări – FORMULAR 6. Declaraţia va
fi însoţită de documente doveditoare care atestă forma de deţinere a (dotarea proprie/ închirierea/
leasing sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor/ echipamentelor utilizate pentru executia
lucrarilor. Ofertantul trebuie să demonstreze că deţine/dispune de utilajele/instalatiile si echipamentele
necesare executarii activitatilor prevazute in caietul de sarcini pe domeniile specifice.
8.8. Experienţa similară – Ofertantul va dovedi efectuarea în ultimii 5 ani de lucrări de amenajare
similare, la nivelul unuia sau mai multor contracte, în valoare cumulată de cel puţin valoarea estimată,
adică 44.000 lei fara TVA. Efectuarea lucrărilor de reabilitare similare se confirmă prin prezentarea
unor certificate/documente/procese verbale de receptie/recomandari/documente constatatoare/etc, emise
sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. - copie lizibilă “conform cu
originalul”.
Toate documentele ofertei vor fi completate, stampilate si semnate (inclusiv nume in clar) de catre
reprezentantul legal.
9. Propunerea financiară - FORMULAR 2
Elementul principal al propunerii financiare este Formularul de oferta de lucrari+Anexe. Propunerea financiara
va fi structurata in concordanta cu prevederile Caietului de sarcini.

10. Propunerea tehnică
Oferta tehnică trebuie întocmită astfel încât procesul de evaluare a informaţiilor din propunerea tehnică să
permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din caietul de sarcini. Eventual
sub forma de tabel, respectând literele, cifrele şi textul cerinţelor din caietul de sarcini.
Lucrările ofertate vor cuprinde propuneri complete privind cerinţele din caietul de sarcini.
11.Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 1 zi lucrătoare înainte de data deschiderii ofertelor.
12.Limba de redactare a ofertei: română.
l3.Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile.
14.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: pretul cel mai scăzut.
15 . NU se accepa oferte alternative.
16.Perioada de garantie a lucrărilor: conform caietului de sarcini şi legislaţiei in vigoare.
17. Plata preţului contractului se va face prin contul deschis la Trezorerie, in termen de 30 zile de la emiterea
facturii fiscale, însoţită de proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, situaţii de lucrări finale, verificate
şi însuşite de către Achizitor.
18. Documentele obligatorii care însoţesc oferta: conform documentaţiei de atribuire (prezentei
invitaţii).
19. Adresa la care se depune oferta: SNSPA , Registratura, Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti sau e-mail
achizitii@snspa.ro (documentele vor putea fi trimise pe e-mail. Conditie obligatorie: documentele vor fi
scanate şi însoţite de semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat. Documentele trebuie prezentate in original, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor.
21. Data limită pentru depunerea ofertei: 28.08.2017, ora 14:00
22. Link-ul, unde se poate accesa documentaţia de atribuire este http://www.snspa.ro/snspa/informatiipublice/anunturi-achizitii-publice
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la SNSPA , Direcţia TIAP, Biroul Achiziţii, Str. Povernei, nr.
6, etaj 1, Cam. 103, prin fax nr 021 312 74 09 sau telefon 0723.187.248
Director General Administrativ
Ecaterina Alexoaei
Director TIAP
Lavinia BUTUM

Administrator patrimoniu
Oana Irina OROSAN

SECTIUNEA II
CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire privind atribuirea contractului şi constituie
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini
conţine, in mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în
considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerinţelor minime din Caietul de sarcini. Ofertarea de lucrări cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute
în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini, va fi declarată ofertă neconformă şi va fi
respinsă.

INTRODUCERE
Sunt prezentate indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi
să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante
Locaţia căminului B2 al SNSPA: Bdul Ficusului nr. 44, sector 1, Bucureşti.
Căminul studenţesc B2 este o construcţie, al cărei subsol tehnic a suferit mai multe inundaţii, ca urmare a
degradarii instalaţiilor ce deservesc clădirea. Beneficiarul doreşte o reabilitare a subsolului şi instalaţiilor
aferente, în vederea exploatarii în conditii optime a instalaţiilor canalizare a apelor uzate si de asigurare a unui
spaţiu uscat in subsol, astfel se doreste evacuarea reziduurilor, decopertare suprafaţa afectată, pregătire teren şi
betonare pardoseală, amenajarea unor başe de decantare, inlocuirea parţială/ totală a unor coloane de scurgere,
inlocuirea unor robineţi imbătrîniţi, iluminarea subsolului şi alimentarea electrică a celor două pompe aferente
başelor. În elaborarea ofertei tehnice ofertanţii vor ţine cont de următoarele cantităţi de lucrări şi de codurile de
deviz aferente:
1. RPCA07A1 - SAPATURA IN SPATII INGUSTE IN CONDITII GRELE (TUNELE) – 5 mc
2. TRB01B25 – TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INCARCAREDESCARCARE – ARUNCARE GRUPA 4, DISTANTA 50 m – 9 T
3. TRB05A15 – TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE COMODE
SUB 25 KG, DISTANTA 50 m – 9 T
4. TRI1AC02B5 – INCARCARE MAT.GR.C- AMBALATE, 10-50 KG, DEPLASARE PRIN PURTARE
PANA LA 10 M, ASEZARE TEREN – VAGON CATEG.2- 9 T
5. TRA01A10P – TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA, DISTANTA 10 km – 9 T
6. RPCB06A1 – BETON ARMAT MARCA B150 TURNATA IN FUNDATII CU TALPI CONT. SAU
IZOLAT IN RAD.SLAB SOLICITAT LA CLADIRI – 5 mc
7. TRB01B25 – TRANPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC.ARUNCARE
DESCARCARE ARUNCARE GRUPA 4 – DISTANTA 50 m – 12.5 T
8. TRA06A20 – TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI – MORTARULUI CU AUTOBETONIERA
DE 5.5 MC, DISTANTA 20 km – 12.5 T
9. RPCJ75A1 – SPALAREA MANUALA A PERETILOR SI TAVANULUI – 270 mp
10. RPSB03B – DEMOLARE TEVII DIN POLICLORURA DE VINIL (PVC) NEPLASTIFIATA TIP
USOR (U), D=75-110 mm – 158 m
11. RPSB13E – MONTARE TEAVA, MATERIAL PLASTIC (PE,PP,PP-R) PENTRU CANAL, APARENT
INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB.GARN, D=110 mm – 50 m

12. RPSB13E – MONTARE TEAVA, MATERIAL PLASTIC (PE,PP,PP-R) PENTRU CANAL, APARENT
INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB.GARN, D=110 mm – 15 m
13. RPSB13E – MONTARE TEAVA, MATERIAL PLASTIC (PE,PP,PP-R) PENTRU CANAL, APARENT
INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB.GARN, D=110 mm – 20 m
14. RPSB13D – MONTARE TEAVA, MATERIAL PLASTIC (PE,PP,PP-R) PENTRU CANAL,
APARENT INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB.GARN, D=75 mm – 6 m
15. RPSB13D – MONTARE TEAVA, MATERIAL PLASTIC (PE,PP,PP-R) PENTRU CANAL,
APARENT INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB.GARN, D=75 mm – 6 m
16. RPSB13D – MONTARE TEAVA, MATERIAL PLASTIC (PE,PP,PP-R) PENTRU CANAL,
APARENT INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB.GARN, D=75 mm – 10 m
17. RPSB13C – MONTARE TEAVA, MATERIAL PLASTIC (PE,PP,PP-R) PENTRU CANAL,
APARENT INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB.GARN, D=50 mm – 3 m
18. RPSB13C – MONTARE TEAVA, MATERIAL PLASTIC (PE,PP,PP-R) PENTRU CANAL,
APARENT INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB.GARN, D=50 mm – 2 m
19. RPSB14E – MONTARE PIESE DE LEGATURA, MATERIAL PLASTIC (PE,PP,PP-R) PENTRU
CANAL, IMBINARE CU GARNITURA D=110 mm – 8 BUC.
20. RPSB14D – MONTARE PIESE DE LEGATURA, MATERIAL PLASTIC (PE,PP,PP-R) PENTRU
CANAL, IMBINARE CU GARNITURA D=75 mm – 2 BUC.
21. RPSB14E – MONTARE PIESE DE LEGATURA, MATERIAL PLASTIC (PE,PP,PP-R) PENTRU
CANAL, IMBINARE CU GARNITURA D=110 mm – 76 BUC.
22. RPSB14D – MONTARE PIESE DE LEGATURA, MATERIAL PLASTIC (PE,PP,PP-R) PENTRU
CANAL, IMBINARE CU GARNITURA D=75 mm – 10 BUC.
23. RPSB14E – MONTARE PIESE DE LEGATURA, MATERIAL PLASTIC (PE,PP,PP-R) PENTRU
CANAL, IMBINARE CU GARNITURA D=110 mm – 4 BUC.
24. RPSB14E – MONTARE PIESE DE LEGATURA, MATERIAL PLASTIC (PE,PP,PP-R) PENTRU
CANAL, IMBINARE CU GARNITURA D=110 mm – 4 BUC.
25. RPSB14C – MONTARE PIESE DE LEGATURA, MATERIAL PLASTIC (PE,PP,PP-R) PENTRU
CANAL, IMBINARE CU GARNITURA D=50 mm – 26 BUC.
26. RPSB14E – MONTARE PIESE DE LEGATURA, MATERIAL PLASTIC (PE,PP,PP-R) PENTRU
CANAL, IMBINARE CU GARNITURA D=110 mm MUFA – 16 BUC.
27. 5216836 – TIJE FILETAT.AMB.CAP.2 PIULITE M 20X900 – 140 BUC.
28. RPID19B – DEMONTARE ROBINETI SAU FITINGURI DIN FONTA SAU OTEL, D=>2” – 3 BUC.
29. RPSD25H – MONTAREA ROBINETULUI DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SI FARA
DESCARCARE, PENTRU TEVI DIN OTEL D=2” – 3 BUC.
30. TRB05B25 – TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE
INCOMODE PESTE 25 KG, DISTANTA 50 m – 2 T
31. SE52C – POMPA MANUALA CU CLAPE (ALLWEILER) MONTATA PE PERETE AVAND
DIAMETRUL DE 1 ½”-2”, POMPE SUBMERSIBILE IN BASE – 2 BUC.
32. SF06B – CAMIN DE VIZITARE, SAU RECIPIENT DE ZIDARIE IN PERIMETRUL
CONSTRUCTIEI, SECTIUNE INTRE 0.8X0.8 m, H=1 m BASA – 2 BUC.
33. SF07A – CAPAC SAU GRATAR DIN FONTA, PENTRU CAMINE SAU GURA DE SCURGERE,
NECAROSABIL (< 55 KG) – 2 BUC.
34. EC02B1 – CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE DIBLURI LEMN,
CONDUCT 16 SAU 25 mmp – 70 m
35. ED01A1 – INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE – 2 BUC.
36. EE12B1 – CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS
MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC ETANSE – 10 BUC.
37. EF04A1 – TABLOU ELECTRIC CAPSULAT DIN CUTII (DE BARE, DE SIGURANTA,
INTERMED.TERM.) PE SCHELET METALIC CU < 6 CUTII – 1 BUC.
38. RPSF05A – EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTALATIEI DE APA,
EXECUTIE CU CONDUCTA OL PENTRU INSTALATIE ZN, 3/8”-2” – 52 m

39. RPSF06A – EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RECE, CU
CONDUCTA OTEL PENTRU INSTALATII ZN, D=3/8” – 2” -52 m
40. TRA01A20 – TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DISTANTA DE 20 km – 46 T
Termen de execuţie a lucrărilor – 20 zile de la predarea amplasamentului.
Subsolul poate fi vizitat intre orele 8-16, luni – vineri, persoana de contact domnul Nuca Maxim Ionel, telefon
0722556581.
Valoarea estimată a lucrărilor 44.000 lei fără tva.
În stabilirea valorii estimate, autoritatea contractantă a ţinut cont de cotele de cheltuieli indirecte şi cota de
profit.
În elaborarea ofertelor, ofertanţii vor ţine cont de respectarea prevederilor legale cu privire la regulile obligatorii
referitoare la condiţiile de mediu, sociale, condiţiile de muncă şi de protecţa muncii conform art. 51 alin 2 din
Legea 98/2016.
Termen de valabilitate a ofertelor 60 de zile.

SECTIUNEA III
FORMULARE

Formular 1
Formular 2
Formular 3
Formular 4
Formular 5
Formular 6
Formular 7

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 58-63 din
Legea nr 98/2016
Formular de ofertă financiară + anexe
Declaraţie privind eligibilitatea
Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 şi art. 167
din Legea nr. 98/2016
Informaţii referitoare la personalul responsabil
pentru îndeplinirea
contractului
Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice
Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor si partea/ partile din
contract care sunt indeplinite de acestia

Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele
din documentaţia de atribuire

Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat
şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte
ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.
Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate în limba
română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă: original, copie legalizată sau copie conform cu
originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati câştigători
prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depunse în procedură în
forma “copie conform cu originalul”.
Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie conform cu
originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană si apostilata, dupa caz.
Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie
complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care
vor fi depuse ulterior la solicitarea autorităţii contractante.

OPERATOR ECONOMIC

Formular 1

_______________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 58-63
din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul(a) ________________________________(se înserează numele operatorului economicpersoana juridică), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ____________________(se
menţionează procedura) pentru achiziţia de __________________________________(se inserează, după caz,
denumirea produsului, serviciul sau lucrării şi codul CPV), la data de ________________(se inserează data),
organizată de ________________________________(se inserează numele autorităţii contractante),
declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 58-63, cu persoane ce deţin funcţii de decizie
în cadrul autorităţii contractante este exclus din procedura de atribuire :
Inţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea să fiu exclus din procedura
de atribuire.
Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi
finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016.
-

Remus PRICOPIE - Rector;
Ecaterina ALEXOAEI - Director General Administrativ;
Oana CHIRICA - Director General Administrativ Adjunct Directia Economica,
Lavinia Cornelia BUTUM, Director TIAP,
Mihaela Nicoleta GANEA, Consilier juridic;
Gabriela Mirela TOMA, Consilier juridic;
Lăcrămioara POP - Director General Administrativ Adjunct;
Maxim Ionel NUCĂ – Administrator cămin;
Octavian Mihai PERPELEA – Director General Administrativ Adjunct;
Constantin MICU – Director Patrimoniu; Ludmila Prelipceanu – Administrator Patrimoniu;
Andreea Cristina ZAHARIA – Administrator Financiar;
Oana Irina OROSAN – Administrator Patrimoniu,
Dana GEORGESCU - Consilier IS,
Florenţa Elena DRĂGOESCU – Administrator financiar
Operator economic,
_____________________
(semnătura autorizată)

OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

Formular 2

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA
Catre: ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE,
Adresa: Str. Povernei nr. 6, sector 1, cod 010643, Bucureşti
Telefon: +040 723.187.248
Fax:
+040 312.74.09

Domnilor,
1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
__________________________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
(denumirea/numele ofertantului)
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam ........................... , cod CPV......................,
pentru suma de [X.XXX,XX] LEI, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de [X.XXX,XX] LEI
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de
timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.
5. Precizam ca: _
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in
mod clar "alternativa"; _
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti
primi.

Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

Formular 2 - anexă

OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ
CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRĂRI

din care (după caz):
Valoarea
Nr.
crt.

Categoria de lucrări/cod de deviz

(exclusiv
TVA)
lei

0

1

2

Asociaţi

Contractant
ul
conducător
(Liderul
asociaţiei)

Asociatul
1:

3

4

Subcontractanţi

Asociatul n:
................

................
5

Subcontractantul
1:

Subcontractantul
n:

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

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

6

7

1
2.
3
4
Total valoare (exclusiv TVA) - lei Taxa pe Valoarea Adăugată lei
TOTAL (inclusiv TVA) - lei Data
completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]
Operator economic,……....………………………..
(nume, semnatura autorizata si stampila)

Formular 2 - anexă

OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
LISTA
cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

0
1.
2.
3.
...

1
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

U. M.

Consumurile
cuprinse în ofertă

Preţul unitar
(exclusiv TVA)
- lei -

2
...........
...........
...........
...........

3
...................
...................
...................
...................

4
...................
...................
...................
...................

TOTAL:

lei:

Ofertant,
............................
(semnătura autorizată)

Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei (col.3 x col.4)
5
...................
...................
...................
...................

Furnizorul
6
.............
.............
.............
.............

Formular 2 - anexă

OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

LISTA
cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
...

Denumirea meseriei

Consumurile
(om/ore)
cu manopera directă

Tariful mediu
- lei/oră -

1
....................................

2
...............

3
...............

Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei (col.2 x col.3)
4
...............

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL Σ m:

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

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

lei: ..................

OPERATOR ECONOMIC

Formular 3

____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(art. 164 din Legea 98/2016)
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţejudecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunileprevazute la art. 164 din Legea
98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art.
36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.
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 dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Formularul 4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016
Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului
economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de achizitie directă pentru
achiziţia de ......................, cod CPV ....................., la data de ............................., organizată de
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, declar pe proprie răspundere că:
1.
Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la
bugetul general consolidat aşa cum aceste obligaţii sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166
alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
2.
Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167 (1) din Legea
98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51din Legea nr. 98/2016;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul
unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovaţi de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie;
i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante,
să obţinem informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire şi nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o
influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din
procedura de atribuire.
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 dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată )

FORMULAR 5
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

LISTA PERSONALULUI CHEIE

Titlul contractului: ............................
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ....................... (se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei)

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI”
din NOUL COD PENAL.

Operator economic,
___________________
(semnătură autorizată)

Data completării:
__________________

Anexa la Formularul nr. 5
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
INFORMAŢII REFERITOARE LA PERSONALUL DE SPECIALITATE DIRECT
IMPLICAT ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI
Subsemnatul _________________________, Director General al .......................(denumirea operatorului
economic) declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “___________________________“ voi folosi
următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane implicate în derularea contractului pe perioada
de exercitare a atribuţiilor legate de funcţia deţinută pentru îndeplinirea contractului:

0
A.

NUMELE ŞI
PRENUMELE
FUNCŢIA
Studiile se
specialitate
1
2
PERSONAL DE CONDUCERE

1

DIRECTOR GENERAL

_______________

2

DIRECTOR
ECONOMIC

_______________

____

___

_______________

____

___

Nr.
crt.

Vechimea în
specialitate
(ani)
3

____

Numărul de lucrări
similare, executate în
calitate de
conducător
4

___

DIRECTOR TEHNIC
3
B.
1

PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI astfel
cum s-a solicitat în fişa de date
………………………
………………….
……………..
…………………..

2

……………………..

………………….

………………

…………………...

.
.

Operator economic,
Data completării:
___________________
__________________
(semnătură autorizată)
Notă:Fiecare persoană de specialitate mai sus menţionată va fi disponibilă pe perioada de exercitare a
atribuţiilor legate de funcţia deţinută pentru îndeplinirea contractului.

FORMULAR 6
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A
CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ....................................................................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)
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI”
din NOUL COD PENAL.

Operator economic,
.................................................
(semnatura autorizată)

Anexa la Formularul nr. 6

LISTA
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice
(se vor evidenţia cel puţin echipamentele/utilajele solicitate în caietul de sarcini)

Nr.crt.

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

U.M.

Cantitate

Forma de deţinere
Proprietate
În chirie

1.
2.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI”
din NOUL COD PENAL.

Operator economic,
........................................................
(semnatura autorizată )

Nota: Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/statie/laborator etc. acesta va
prezenta un contract/precontract de inchiriere sau un angajament de punere la dispozitie.
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FORMULAR 7
OPERATOR ECONOMIC
________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND SUBCONTRACTANTII
(PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI
SPECIALIZAREA ACESTORA)
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ......................................................... (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in
acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ..................................................................... (denumirea si
adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Nr.
Crt.

Denumire
subcontractant

Partea/partile
din Acord subcontractor
contract ce urmeaza a fi semnatura
subcontractate

cu

specimen

de

Operator economic,
..................................
(nume prenume)
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SECTIUNEA IV
Contract de lucrări
Nr. _____ /_______2017
1. Parțile contractante
În temeiul legii nr 98/2016 din 19.05.2016 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 Hotararea nr.395/2016 din 02.06.2016,s-a încheiat prezentul contract de furnizare de servicii, între:
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, cu sediul în Bucureşti, strada Povernei, nr. 6, sector 1,
telefon 021 318 08 95, fax 021 312 25 35, Cod fiscal 9510194, cont nr. RO62 TREZ 23F6 5060 1200 130X Trezoreria sect. 1, reprezentată prin Prof. Univ. Dr. Remus PRICOPIE, Rector şi Doamna ec. Oana CHIRICA,
D.G.A.A. Economic, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
Societatea_________________S.R.L. cu sediul social în localitatea ________ str. ________, nr. _____,
judeţul _______, tel./fax. __________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului din _________, sub nr.
_________, CUI RO_____, având contul nr. ___________ , deschis la __________, reprezentată prin
___________________, funcția Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.
2. Interpretare
2.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2. Termenul „zi” ori „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod
diferit.
2.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la lista de cantitați, propunere tehnica si financiara.
3. Obiectul principal al contractului
3.1. Executantul se obligă sa execute Lucrari de reabilitare subsol cămin B2 din Bd. Ficusului nr 44,
Bucureşti, in conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
4. Preţul contractului
4.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de _________
lei fara T.V.A., conform ofertei financiare prezentate si include toate cheltuielile cu manopera si materialele
necesare pentru finalizarea in bune conditii a lucrarilor de amenajare. Plata taxei pe valoare adăugată se va face
la cota TVA prevăzută de legislaţia în vigoare la data facturării.
5. Durata contractului
5.1. Executantul se obliga sa finalizeze lucrările in termen de maxim 20 de zile de la data ordinului de începere
a lucrarilor/predarea amplasamentului.
6. Documentele contractului
6.1. Natura și volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract.
6.2. Documentele contractului sunt:
a) graficul de execuție;
b) caiet de sarcini;
c) propunerea tehnică si propunerea financiară;
d) garanţia de bună execuţie;
7. Obligaţiile principale ale executantului
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7.1. Executantul se obligă să execute lucrările în conformitate cu cerintele prevazute în lista de cantități,
propunerea tehnică, propunerea financiară.
7.2. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu
atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte.
7.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a
reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
(2) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el.
Executantul are însa obligaţia de a notifica în termen de maxim 2 ore achizitorul despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in Documentaţia tehnică de execuţie, pe durata
îndeplinirii contractului.
7.4. Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului şi de a se consulta cu aceasta în
orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că
dispoziţiile autorităţii contractante sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în
scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului
în care acestea contravin prevederilor legale.
7.5. Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii
responsabilităţii respective.
7.6. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:
i)
de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă este autorizată la
executarea lucrărilor şi de a menţine lucrările în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru
respectivele persoane;
ii)
de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pentru a evita orice pagubă sau
neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori
generaţi de metodele sale de lucru;
iii)
de a lua toate măsurile rezonabile în vederea executării lucrărilor fără a perturba alte activități care se
desfășoară în Imobilul din Bdul Expoziției nr. 30A.
7.7. Executantul este responsabil până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării pentru
menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă.
7.8. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura
permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile
aflate în posesia autorităţii contractante sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelorinterese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia
prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
7.9. Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil spatiile comune ce comunică cu/ sau sunt pe traseul
demisolului ce urmează a fi amenajat şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul
propriu; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în
aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi la locul de execuție a amenajării spaţiului, să fie limitat, în măsura în
care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale încăperilor respective.
7.10. Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i)
de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile în execuţia lucrărilor de amenajare a
spațiului;
ii)
de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;
iii)
de a aduna şi îndepărta molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
7.11. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării, apărute într-un
interval de 2 ani de la recepţia lucrărilor.
7.12. Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
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i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite
pentru/sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea;
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
7.13. Executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie a
lucrărilor solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.
După preluarea lucrării fără obiecțiuni de catre achizitor se vor prezenta autorității contractante :
a)
Factura fiscală;
b)
Situaţii de lucrări finale, verificate și însușite de către Achizitor
c)
Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
d)
Documente de calitate, conformitate și garanție pentru materialele puse în operă;
e)
Certificat de agrement tehnic pentru materialele achiziționate din import.
f)
Buletine de verificări, măsurători, încercări – inclusiv pentru materialele importate;
7.14. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia de a lua toate
măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată, să asigure instruirea
personalului propriu cu privire la normele de protecție a muncii prevăzute în Legea nr. 319/2006 și respectarea
acestor norme şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât
acestea nu sunt finalizate şi recepționate/ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui
pericol pentru respectivele persoane. Eventualele accidente survenite ca urmare a nerespectarii acestor obligații
de către personalul Executantului vor atrage răspunderea Executantului.
7.15. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile
cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.
7.16. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi
incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje,
instalaţii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care
desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii
în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr.
1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.
7.17. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea
desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform
prevederilor legale.
7.20. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune–interese, compensaţii plătibile prin lege, în
privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina autorităţii contractante sau a angajaţilor
acesteia.
7.22. In cazul in care executantul execută lucrări care devin ascunse fără a fi în prealabil verificate de către
achizitor, acestea vor fi descoperite la cererea autorităţii contractante de către executant pe cheltuiala sa
ămpreuna cu lucrările necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
8. Obligațiile achizitorului
8.1. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricăror alte informații furnizate
executantului, precum si pentru dispozițiile sale.
8.2. Achizitorul pune la dispoziţia executantului următoarele:
a) spațiul ce urmează a fi amenajat;
b) suprafeţele necesare pentru depozitare în vederea realizării lucrărilor;
8.3. Achizitorul are obligația de a verifica lucrările realizate de executant si de a le confirma prin acceptarea
situațiilor de lucrări prezentate de acesta numai dacă acestea corespund cantitativ si calitativ.
8.4. Achizitorul are obligația de a efectua plata lucrărilor executate si recepâționate conform reglementărilor
legale.
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8.5. Achizitorul are obligația de a efectua recepția la terminarea lucrărilor executate precum si recepția finală la
expirarea termenului de garanție a lucrărilor, conform legislatiei in vigoare.
9. Garanția de buna execuție a contractului
9.1. Executantul se obligă sa constitue garanția de bună execuție a contractului în valoare de ______
reprezentând 5% din valoarea fără TVA a contractului.
Garanția se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului prin virament bancar sau
printr-o scrisoare de garanție de bună execuție emisă de o societate bancară sau o societate de asigurări.
9.2. Restituirea garanției de bună execuție se va face astfel:
•70% din valoarea garanției aferentă lucrărilor de execuție în termen de 14 zile de la data încheierii procesuluiverbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acestă dată pretenții asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim. Dacă comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, în urma evaluării gradului de
risc pentru vicii ascunse, va constata că riscul pentru vicii ascunse este crescut, va stablili o altă dată pentru
restituirea cotei de 70% din valoarea Garanţiei de bună execuţie. Această dată stabilită pentru restituirea a 70%
din valoarea Garanţiei de bună execuţie nu va putea depăşi perioada de garanţie acordată lucrării.
•30% din valoarea garanției aferentă lucrărilor de execuție la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor
executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală, în termen de 14 zile de la încheierea acestuia.
9.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat,
dacă executantul nu iși execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de
a notifica acest lucru executantului, precizănd totodată obligațiile care nu au fost respectate.
9.4. Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor și, respectiv, de recepție finală pot fi întocmite şi
pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
10. Începerea și execuția lucrărilor
10.1. 1) Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil, termen ce nu va depăși 3
zile de la data predării amplasamentului.
10.2. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor si de a stabili conformitatea
lor cu listele de cantități. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea
reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea
executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii,
din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului/ților autorităţii contractante la locul de
munca, în ateliere, depozite și oriunde iși desfașoara activitațile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
10.3. (1) Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de primă calitate,
standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi echipamentele folosite
trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele europene precum şi cu dispoziţiile
din documentele contractului.
(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora,
revin executantului.
(3) Probele neprevăzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în
opera vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste
cheltuieli.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul fără necesitatea vreunei notificări si fără a exclude alte căi de sancțiune
din contract, de a deduce din valoarea contractului fără TVA, o dobândă penalizatoare egală cu 0,02% pentru
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fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, dobânda aplicată la contravaloarea fără TVA
a obligațiilor neexecutate.
11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în perioada convenită atunci acesta are obligația de a
plăti dobanda penalizatoare egală cu 0,02% pe an pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a
obligațiilor de plată, dobânda aplicată la valoarea fără TVA a plaților neefectuate.
12.Rezilierea contractului
12.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și
repetat dă dreptul părții lezate de a denunța unilateral prezentul contract cu o notificare prealabilă de 15 zile
înainte de data la care contractul își încetează efectele.
12.2 Prezentul contract se reziliează de plin drept la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la
încheierea contractului sau care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea
contractului respectiv ar fi contrar interesului legitim public.
12.3.Parțile au convenit de comun acord că prezentul contract să înceteze de plin drept, în temeiul unui pact
comisoriu, fără punerea în întârziere a executantului, sau fără altă formalitate și fără intervenția instanțelor
judecătorești, la apariția urmatoarelor situații:
a) executantul nu constitue garanția de bună execuție în termenul și în cuantumul stabilit;
b) executantului îi sunt retrase sau nu obține autorizațiile, avizele sau orice alte documente necesare executării
obligațiilor contractuale, prevazute în ofertă;
c) cumularea de către executant a penalităților pănă la o sumă echivalentă ½ din suma reprezentând garanția de
bună execuție totală a prezentului contract;
d) cesionează drepturile si obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;
e) își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă
parte, ca o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.
f) intrarea în faliment a executantului;
g) executantul a fost condamnat definitiv pentru o faptă care aduce atingerea valorilor publice;
h) imposibilitatea fortuita de executare.
13. Perioada de garanție acordată lucrărilor
13.1. Perioada de garanție a lucrărilor executate în baza prezentului contract va fi de 2 ani si începe la data
încheierii de către achizitor a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate, fără observații
obiectiuni.
13.2. (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa
toate lucrările de remediere a viciilor ți a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
Remedierea defectelor apărute în perioada de garantie și aduse la cunostința executantului, se va face în termen
de maxim 3 zile de la data comunicării acestora de către achizitor.
13.3. În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute în contract, achizitorul este îndreptățit să
angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi suportate de
către executant sau retinute din sumele cuvenite pentru plata lucrărilor executate.
14. Modalități de plată
14.1. Achizitorul va efectua plata către executant prin ordin de plată în termen de 30 de zile de la data
comunicării facturii însoțită de documentele prevăzute în contract la pct.7.13
15. Ajustarea prețului contractului
15.1. Preţul este ferm pe toata perioada desfăsurarii contractului.
16. Soluționarea litigiilor
16.1. Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea
contractului.
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16.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod
amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instantele
judecatorești din România.
17. Limba care guvernează contractul
17.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
18. Comunicări
18.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie întocmită în
scris, semnată de reprezentantul legal și înregistrată.
18.2. Comunicările se pot face prin poșta cu confirmare de primire, fax si email:
Pentru Achizitor: __________________
Pentru executant___________________
18.3. Nici o comunicare, aprobare, acceptare, renunțare, consimțământ nu va fi valabilă decât dacă va fi făcută
în scris semnată de reprezentantul legal și înregistrată.

19. Amendamente
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016
privind achizițiile publice.
19.2. Orice modificare a clauzelor contractuale nu poate avea loc decât în cursul perioadei de valabilitate a
contractului.
20. Legea aplicabila contractului
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Redactat la sediul autoritații contractante în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

Executant,
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