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                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Canalizare 

menajeră str. Munkacsy Mihaly, str. Bethlen Gabor si str. Bem Jozsef, Orașul Valea lui Mihai”  

 

 

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat 

favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al Oraşului Valea lui 

Mihai,  

- Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.280/18 

ianuarie 2016 şi Raportul de specialitate privind atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect: „Canalizare menajeră str. Munkacsy Mihaly, str. Bethlen 

Gabor si str. Bem Jozsef, Orașul Valea lui Mihai” nr.281/18 ianuarie 2016, 

- prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

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

achiziţie publică aprobată cu modificări şi completări de Legea nr.337/2006 şi  

dispoziţiile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr.34/2006, 

În baza art.36 alin.(4) lit. a, d, şi f,  art.45 alin. (1) şi (6), precum şi art.115 

alin.(1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Se aprobă atribuirea contractului de achiziţie publică, prin aplicarea 

procedurii de cerere de oferte, având ca obiect: „Canalizare menajeră str. Munkacsy 

Mihaly, str. Bethlen Gabor si str. Bem Jozsef, Orașul Valea lui Mihai” 

 

Art.2: Se aprobă documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, 

prevăzute în ANEXA la prezenta, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3: Se aprobă valoarea estimativă a contractului de achiziţie publică  în 

cuantum de 1.400.531,24 lei, fără TVA, din care:  

- C+M:                                      1.309.336,24 lei (fără TVA) 

- cheltuieli diverse şi neprevăzute: 65.139,00 lei (fără TVA) 

- organizare de șantier:                   26.056,00 lei (fără TVA)  
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Art.4: (1) Se desemnează Comisia de evaluare a ofertelor în următoarea 

componenţă:  

- Preşedinte: Nagy Szabolcs Imre - responsabil al achiziţiei publice 

- Secretar: Indrie Ovidiu-Dan – şef serviciu în aparatul de specialitate al  

                                                         Primarului Oraşului Valea lui Mihai 

- Membrii:  Karsai Jozsef-Attila  – Viceprimar al oraşului Valea lui Mihai 

      Munteanu Octavian-Vasile – consilier în aparatul de  

                                             specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai 

                   Oroszi Imre  - referent în aparatul de specialitate al Primarului  

                                                Oraşului Valea lui Mihai 

   - Membrii supleanţi:  Egri Gyorgy-Laszlo – inspector în aparatul de specialitate al    

                                                        Primarului Oraşului Valea lui Mihai 

 

                    Krisan Zsolt-Bela – inspector în aparatul de specialitate al    

                                                   Primarului Oraşului Valea lui Mihai 

(2) Se aprobă cooptarea în comisia de evaluare a ofertelor a unui Expert tehnic 

şi a unui Expert în achiziţii publice. 

 

Art.5: Se împuterniceşte Primarul oraşului  Valea lui Mihai, dl. Nyakó Iozsef, 

pentru semnarea contractului de achiziţie publică. 

 

Art.6: Prezenta hotărâre, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul 

www.valealuimihai.ro  şi se comunică, prin grija secretarului, cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai 

- Membrii comisiei de evaluare a ofertelor 

- la dosar 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 

            Pap Sándor-György                               

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                     

SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                                           Todor Maria    

       

 

 

Nr.4 din 27 ianuarie 2016 

Hotărârea a fost adoptată cu: - 12 voturi PENTRU 

         -   4  ABŢINERI* 

 

 
* Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului 

Valea lui Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.11/2012, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA”  

 

 

http://www.valealuimihai.ro/
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FIŞA DE DATE 
 

UTILITATI 

Tip anunț: Invitație de participare 

Tip legislație: OUG nr.34/2006 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

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

ORASUL VALEA LUI MIHAI. 
 

Adresa poștala:   Calea Revoluției nr.2 , Localitatea:  Valea lui Mihai , Cod poștal:  415700 , Romania , Punct(e) de 
contact:  ZOLTAN LORAND OLAH , Tel.  +40 259355216 , Email: primarie@valealuimihai.ro , Fax:  +40 
259355933 , Adresa profilului cumpărătorului:  www.e-licitatie.ro 
 

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificai înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 
 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) 
Autoritate regionala sau locala 
Activitate (activitati) 
- Servicii generale ale administrațiilor publice 

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE 

NU 
 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta 
„Canalizare menajeră str. Munkacsy Mihaly, str. Bethlen Gabor si str. Bem Jozsef, Orașul Valea lui Mihai” 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor 

Lucrări 
 

Executarea 
 

Locul principal de prestare: Orașul Valea lui Mihai 
 

Codul NUTS: RO111 - Bihor 
 

II.1.3)   Anunțul implica 

Un contract de achiziții publice 
 

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achiziției/achizițiilor 

Contractul are ca scop execuția lucrărilor la obiectivul „Canalizare menajeră str. Munkacsy Mihaly, 
str. Bethlen Gabor si str. Bem Jozsef, Orașul Valea lui Mihai”Valoarea totala estimata a achiziției 

este de 1.400.531,24 lei fără TVA, care cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si 
neprevăzute, prevăzuta si stabilita de proiectantul lucrării, în devizul general al proiectului tehnic. 
Valoarea totala estimata – 1.400.531,24 RON lei fără TVA cuprinde: 

a) C+M – 1.309.336,24 lei fără TVA 
b) cheltuieli diverse si neprevăzute – 65.139,00 lei fără TVA 
c) Organizarea de șantier – 26.056,00 lei fără TVA 

In conformitate cu art. 29 alin. (2^1), din O.U.G. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, valoarea 
estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevăzute, astfel cum acestea au fost 
definite în devizul general al obiectivului, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului, 
respectiv suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevăzute de 65.139,00 lei, ce reprezintă un procent de 5 % 
din valoarea estimata a contractului de lucrări (cu excepția organizații de șantier). 

Valoarea estimata este de 1.309.336,24 lei fără TVA, la care se adăuga un procent de 5 % al cheltuielilor 
de diverse si neprevăzute, în valoare de 65.139,00 lei, conform Devizului general al proiectantului lucrării – 
S.C. ISPE SA. 

Achizitorul va deconta din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevăzute, doar daca apar, 
cheltuielile cu serviciile si lucrările care pot fi incidente pe parcursul derulării contractului si care nu 
reprezintă modificări substanțiale ale acestuia. 

 
Lucrările ce urmează a se executa au următoarele caracteristici totale: 

- Execuție rețea canalizare in lungime de 1220 ml; 
- Racorduri canalizare lungime totala 1072 ml 
- Cămine 26 buc. 

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

45000000-7 Lucrări de construcții (Rev.2) 
 

45232411-6 Lucrări de constructivi de canalizări de ape reziduale (Rev.2) 
 

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

Nu 
 

II.1.8) Împărțire in loturi 
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Nu 
 

II.1.9) Vor fi acceptate variante 

Nu 
 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul 

Elementele principale ale lucrărilor ce urmează a se executa au 
următoarele caracteristici:  

- str. Bethlen Gabor: rețele canalizare 450ml, lungime racorduri 
392ml, nr. Cămine 9buc.  

- str. Munkacsy Mihai: rețele canalizare 347ml, lungime racorduri 
304ml, nr. Cămine 7buc. 

- str. Bem Jozsef: rețele canalizare 423ml, lungime racorduri 376ml, 
nr. Cămine 10buc. 

 
Valoarea estimata fără TVA: 1.309.336,24 RON 

II.2.2) Opțiuni 

Nu 
 
 

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

165 zile începând de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau 
lucrărilor 

 
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1) Ajustarea prețului contractului 

Nu 
 

 
 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garanții solicitate 

(după caz) III.1.1.a) Garanție de participare 

Da 
 

26.000,00lei(IMM-50%) Data pt echivalenta GP lei/valuta este cursul BNR din data public. IP. Este de preferat 
ca GP sa fie emisa de către o banca cu corespondent in România. Per. de valab. a GP-cel puțin 90 zile de la 
termenul limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire conf. art.86 alin.(1)din HG925/2006:Scris de GP 
prezentata în orig., emisa pt. cuantumul si perioada de valabilitate solicitate, polița de asigurări emisa de o 
soc. de asig. (Formular 1),virament bancar, ordin de plata in copie sau original în contul AC in lei 
ROTREZ............................ cu cond. confirmării de către banca pana la data deschiderii ofertelor sau numerar 
la casieria AC. Instrum.de garant emis în cond. legii de o soc. de asigurări va fi prez. în original inclusiv toate 
anexele (Cond.de asigurare,alte clauze,dovada plății primei de asigurare, etc.),pt. cuantumul si perioada de 
valabilitate solicitate. AC va retine GP daca: a)ofertantul si-a retras oferta în perioada de valabilitate a 
acesteia; b)oferta sa fiind stabilita câstig. ofertantul nu a constituit GBE în perioada stabilita; c)oferta sa fiind 
stabilita câstig. ofertantul a refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei. GP va fi 
irevocabila. Dovada constituirii trebuie sa fie prezentata cel târziu la data si ora stabilite pt deschiderea 
ofertelor. AC va elibera/restitui GP conf. art88 din HG.925/2006.AC poate solicita extinderea perioadei de 
valabilitate a ofertei. În acest caz perioada de valabilitate a GP va fi prelungita corespunzător. Dacă ofertantul 
refuza extinderea valabilității va fi exclus din procedura. În cazul dep. de oferte în asociere GP trebuie 
constituita în numele asocierii si se menționeze ca acoperă în mod solidar toți membrii grupului de op ec. 
Încadrarea in categ. IMM se va analiza la fiecare asociat in parte. Se aplica 50% asociaților încadrați 
individual in categ. IMM.GP emisa în alta lb. decât româna va fi prez. în orig, însoțită de traducerea autorizata 
în lb. română si legalizata. 

III.1.1.b) Garanție de buna 
execuție 

Da 
 

Cuantumul GBE se poate constitui in oricare din formele de la art.90 alin.(1)-(3) din HG 925/2006 astfel: 
1.Prin rețineri succesive de 10% (conf. HG1045/2011) din valoarea contractului fără TVA, (5% pentru I.M.M. 
cf. Legii nr. 346/2004) din plata cuvenita pentru facturile fiscale parțiale. 
2.Scrisoare de garanţie de buna execuţie  emisa de o banca sau polița de asigurare,de 10% din valoarea 
contractului fără TVA, (5% pentru I.M.M. cf. Legii nr. 346/2004), valabilă cel puțin pe perioada de derulare 
a contractului,în original,Formular 2 garanție emisa în condițiile  legii de o societate de asigurări în original 
inclusiv toate anexele (ex. Condiții de asigurare, Alte clauze, etc.). 
Este de preferat sa fie emisa de către o banca care are corespondent in Romania. 
Garanţia de buna execuţie va face referire expresa la contractul încheiat cu AC, va conține numele în clar 
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al AC si parafa lizibila a instituției emitente si/sau semnat autorizata. Nu se admite prezentarea unor 
documente de garanţie de buna execuție comune cu alte investiții. Garanţia de buna execuție se va 
prezenta AC în termen de 7 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părţi. 
În cazul depunerii de oferte în asociere, GBE trebuie constituita în numele asocierii si sa menționeze ca 
acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici. In cazul asocierii, încadrarea in 
categoria IMM se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Astfel daca tati asociații se încadrează, in 
mod individual, in categoria IMM, se va aplica reducerea de 50% a cerinței privind GBE, conf. art. 16 alin. (2) 
din Legea nr. 346/2004. 

III.1.2) Principalele modalităţi de finanțare si plata si/sau trimitere la dispozițiile relevante 

 

Surse proprii 
 

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

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările si completările ulterioare. Acord de asociere 
(lb. română) conf  Form. 3,3A. Asocierea ofertei declarată câștigătoare sa fie legalizata la notariat. 

 
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor condiții speciale 

 
Nu 

 
III.1.5) Legislația aplicabila 

a) Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu 
modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare; 

b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor 
de concesiune de servicii; 

Ordinul ANRMAP nr.314/2010; Ordinul ANRMAP nr. 302/2011; Ordinul ANRMAP nr. 313/2011; Ordinul 
ANRMAP nr. 509/2011; Ordinul ANRMAP nr. 170/2012; Ordinul ANRMAP nr. 171/2012; Ordinul comun 
nr. 2266/335/2012 al Ministrului Mediului si Pădurilor si al Președintelui ANRMAP; OUG nr. 51/2014; HG 
nr. 1405/2010; Legea nr. 554/2004; Legea nr. 215/2001; Legea nr. 500/2002; Legea nr. 273/2006; HG nr. 
1660/2006; Legea nr. 10/1995; HG nr. 766/1997; HG nr.28/2008; HG nr. 1072/2003; HG nr. 1303/2007; 
OUG nr. 95/1999;HG nr. 188/2002; Legea apelor nr. 107/1996; Legea nr. 161/2003; HG nr.925/1995; 
Legea nr. 265/2006; Legea nr. 50/1991; HG nr.51/1996; Ordinul MDLPL nr. 863/2008; HG nr.273/1994; 
Legea nr. 319/2006; HG nr. 300/2006; Legea nr. 50/2003 – Codul muncii; Legea nr.40/2011; Standarde 
naționale si reglementari tehnice in domeniu; După caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro) 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situația personala a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea in registrul comerțului sau 
al profesiei 

 

III.2.1.a) Situația personala a candidatului sau ofertantului 

a. Documentele din aceasta secțiune vor fi prezentate de către fiecare dintre membrii unei asocieri de 
operatori economici, cu excepția declarației de la pct. 3 (Certificat de participare la licitație cu oferta 
independenta - Formular nr. 5) care se va depune în numele asocierii. b. Documentele din aceasta 
secțiune vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”. 
c. Persoanele juridice streine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilității - eliberate 
de autorităţi din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa 
dovedească ca si-a îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor,taxelor si contribuțiilor către bugetul de stat si 
local in conformitate cu cerințele autorităţii contractante. 
d. In cazul in care tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de 
documente sau acestea nu vizează toate situațiile atunci se accepta o declarație autentica data în fata 
unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are 
competente în acest sens. Documentele vor fi prezentate în original sau copie semnata “conform cu 
originalul” la care se va alătura traducerea autorizata a acestora în limba româna. 
e. Autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original 
ofertantului ce urmează a fi declarat câștigător sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu 
privire la documentele prezentate. 
f. Toate documentele întocmite/emise de către ofertant cu scopul participării la procedura inițiata in vederea 
atribuirii contractului de achiziție publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul terțului/terților 
susținători. 

 
1.Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 
Modalitatea de îndeplinire: Declarație pe proprie răspundere (completare Formular nr.4)/Cazier judiciar 
candidat/ofertant. In cazul in care exista incertitudini în ceea ce privește situata personala a 
candidaților/ofertanți, AC are dreptul de a solicita orice document considerat edificator, din acest punct de 
vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere 
judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din tara respectiva conf.art.182 
alin.2-OUG34/2006, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”. 
Condiție de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre 
definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptei, spălare de bani, activităţi criminale. 
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2.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 
Modalitatea de îndeplinire: Declarație pe proprie răspundere (completare Formular nr.4). 
Condiție de calificare: achizitorul nu va califica ofertantul care înregistrează datorii la bugetul consolidat 
precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) – documentele prezentate trebuie sa ateste 
îndeplinirea obligațiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevăzut termenul limita de depunere a 
ofertelor. Dovada achitării impozitelor si taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de 
organismele competente din care sa reiasă îndeplinirea obligațiilor exigibile de plata lunii anterioare celei în 
care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor. 
Pentru persoanele juridice române documentele se prezintă în original, copie legalizata sau copie conforma 
cu originalul iar pentru persoanele juridice străine documentele se prezintă în original sau copie conforma cu 
originalul si vor fi însoțite de traducere autorizata, iar daca traducătorul nu este autorizat va fi legalizata. 

 
3.Declaratie "Certificat de participare la licitație cu oferta independenta" 
Documente de confirmare: Declarație pe proprie răspundere (completare Formular nr.5) 

 
4.Declaratie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 69^1 din OUG 34/2006 
Documente de confirmare: Declaratei pe proprie răspundere (completare Formular nr.6) 
Pentru aceasta declarație, persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul autorităţii contractante in ceea ce 
privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului menționat sunt 
următoarele:  
 
Nyakó Iozsef                  Primar 
Bánházi Miklós  Consilier local 
Belan Istvan     Consilier local 
Boros Iosif   Consilier local 
Chis Gheorghe Cristian Consilier local 
Csengeri Csongor-Antal Consilier local 
Czeglédi Iulia   Consilier local 
Gazsi Ianos-Zsolt  Consilier local 
Hegedus Attila   Consilier local 
Horváth Sándor-Krisztián Consilier local 
Karsai Jozsef Attila  Viceprimar 
Kovács Attila   Consilier local 
Krizsán Csaba-Géza  Consilier local 
Marian Alexandru  Consilier local 
Nagy László   Consilier local 
Pap Sándor-György  Consilier local 
Szilagyi Attila   Consilier local 
Szilágyi Ferenc  Consilier local 
Benkovits Angela-Mariana Sef birou contabilitate 
Nagy Szabolcs – Imre  Preşedinte al comisiei de evaluare 
Indrie Ovidiu-Dan  Secretar al comisiei de evaluare 
Munteanu Octavian Vasile Membru  în comisia de evaluare 
Oroszi Imre   Membru  în comisia de evaluare 
Karsai Jozsef Attila  Membru  în comisia de evaluare 
Krisan Zsolt Bela  Membru  supleant 
Egri Gyorgy Laszlo  Membru  supleant 

 
Declarata va trebui prezentata atât de către subcontractant, cât si de terțul susținător, daca este cazul. 

 
Nota: 
1) Raportarea valabilității documentelor se face la data limita de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu 
excepția certificatelor contatoare si a certificatelor fiscale. 
2) Documentele solicitate pentru neîncadrarea in prevederile art.181 lit. a),c)1 si d)din OUG nr.34/2006 
vor trebui prezentate si de testul susținător, daca este cazul. 

 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale 
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Pentru persoanele juridice române documentele se prezintă în original, copie legalizata sau copie 
conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice străine documentele se prezintă în original sau copie 
conforma cu originalul si vor fi însoțite de traducere autorizata. 

 
Pentru persoanele juridice române 
Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN 
aferente acestora, obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul 
constatator emis de ONRC. 

 
Pentru persoanele juridice străine 
Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare 
ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului 
economic.(se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do) 
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declarație valabile pentru anul 
calendaristic în curs. 

 
NOTA: 
In cazul unei oferte depuse de către un grup (asociere) de mai multa operatori economici: 

 

1. Fiecare asociat trebuie sa îndeplinească cerințele de la pct. III.2.1.b) referitoare la înregistrare. În cazul în 
care oferta este depusa în asociere, fiecare asociat va prezenta documentul menționat pentru partea de 
contract pe care o realizează, conf. Anexei nr. 2 al Ordinului 509/2011. 
2. În cazul în care este declarata câștigătoare o oferta depusa de către un grup (asociere) de mai mulți 
operatori economici, aceștia își vor legaliza asocierea înainte de semnarea contractului. 
3. Daca exista incertitudini sau neclarităţi in ceea ce privește situația personala/ capacitatea de 
exercitare a activității profesionale a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate 
solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul in cauza cat si de la 
autoritățile competente care pot furniza informațiile in acest sens. 
4. In cazul in care se depune inițial, in conformitate cu prevederile art. 11, alin.4 din HG nr.925/2006, doar o 
Declarație pe propria răspundere si Anexa 1 pentru îndeplinirea cerinței minime de calificare, ofertantul va 
preciza daca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din Certificat sau din documentul edificator. 
5. Informațiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a 
ofertelor. 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara 
 

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectării cerințelor menționate 

Modalitatea de îndeplinire 

NOTA : 
1.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta, situația 
economica si financiara se demonstrează prin luarea in considerare a 
resurselor tuturor membrilor grupului. 
2.Documentele emise in alta limba decât limba romana trebuie sa fie însoţite 
de traducerea autorizata in limba romana. 
3. Daca exista incertitudini sau neclarităţi in ceea ce privește capacitatea 
economico-financiara a unui operator economic, Autoritatea Contractanta 
poate solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la 
ofertantul in cauza cat si de la autoritățile competente care pot furniza 
informațiile in acest sens. 

Conform cerințelor din coloana alăturata (după caz). 

Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani (2012, 2013, 2014) sa fie 
cel puțin egala cu valoarea de 1.300.000,00lei. 
 
Nota: 
In cazul in care se depune inițial, in conformitate cu prevederile art. 11, alin.4 
din HG nr.925/2006, doar o Declarație pe propria răspundere si Anexa 1 
pentru îndeplinirea cerinței minime de calificare, ofertantul va indica Cifra 
medie de afaceri globala, pe ultimii 3 ani financiari disponibili si denumirea 
terțului susținător (daca este cazul). 
 
IMM-urile beneficiază de o reducere de 50% pe baza declarației întocmite 
conform prevederilor Legii 346/2004. 

Declarație privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 7) 
 
Pentru conversia în Lei, daca situațiile financiare sunt întocmite 
în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu de 
referința publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul 
respectiv: An Curs de schimb RON/EUR 2012 - 4,4581; 2013 - 
4,4153; 2014 - 4,4443. 
 
Ofertanții care trebuie sa efectueze conversia altor monede 
decât Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de 
către Banca Centrala Europeana (www.ecb.europa.eu). 
 
Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele 
solicitate mai sus, vor fi prezentate de către fiecare membru al 
asocierii. In cazul asocierii, încadrarea in categoria IMM se va 
analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Astfel daca toți 
asociații se încadrează, in mod individual, in categoria IMM, se 
va aplica reducerea de 50% a cerinței privind cuantumul cifrei de 
afaceri, conf. art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004. 

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
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Angajament de susținere financiara (daca este cazul). 
 

In cazul in care ofertantul îşi demonstrează situația economica si 
financiara invocând si susținerea acordata de către o alta persoana 
(conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligația de 
a dovedi susținerea de care beneficiază, prin prezentarea unui 
angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta 
confirma faptul ca va pune la dispoziție ofertantului resursele 
financiare invocate. 

 
În situația în care susținerea unui terț vizează resurse 
netransferabile,angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat, 
trebuie sa garanteze autorității contractante îndeplinirea obligațiilor 
asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpina 
dificultăți pe parcursul derulării contractului, scop în care terțul 
susținător va depune documente 
din care sa rezulte propria cifra de afaceri. 

 
Persoana care asigura susținerea economico - financiara nu trebuie 
sa se afle in situația care determina excluderea din procedura de 
atribuire, conf. preved. art.180, art.181 lit. a),c)1 si d)respectiv 
art.69^1 din OUG nr.34/2006 cu toate modificările si completările 
ulterioare. 

 

 
Nota: În conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011 – 
Anexa 2, în cazul unei oferte individuale care beneficiata de 
susținere pentru cifra de afaceri, cerința trebuie îndeplinita ori de 
ofertant ori de susținător, iar în cazul unei oferte comune care 
beneficiază de susținere pentru cifra de afaceri, cerința solicitata 
trebuie îndeplinita în întregime de către un singur susținător. 

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

Operatorul economic trebuie sa prezinte documentele de mai 
jos: 
- Angajament terț susținător financiar – Cifra de afaceri 
(Completare Formular nr. 7A) 
- Completare Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susținerea 
financiara a cifrei de afaceri 
- Declarație privind situația personala a operatorului economic 
(Completare Formular nr.4) 
- Declarație privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 
69^1 din OUG nr.34/2006 (Completare Formular nr.6). 

 

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectații cerințelor menționate 

Modalitatea de îndeplinire 

Pentru demonstrarea capacitații profesionale necesare implementării 
contractului, ofertantul va prezenta ca experiența similara in calitate de 
ofertant, asociat sau daca ofertantul beneficiază de susținere conf art. 
190OUG34/2006, următoarele cerințe minime: 
 
Prezentarea listei lucrărilor executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca 
au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca 
au fost duse la bun sfârșit. 
 
Ofertantul trebuie sa fi executat: 
cel puțin un contract similar, care sa fi avut ca obiect realizarea a cel puțin 
1200 ml rețele canalizare. 
 
Pentru confirmarea experienței similare ofertantul va prezenta următoarele: 
- copii după părți relevante ale contractului/ contractelor declarate sau 
documentele constatatoare eliberate de autoritățile contractante la 
finalizarea contractelor de lucrări. Din aceste documente trebuie sa reiasă: 
beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data încheierii 
contractului) si locul execuției lucrărilor; 
- procesul-verbal de recepție finala, procesul-verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor sau procese verbale de recepție parțiala care sa ateste 
faptul ca lucrările au fost executate in conformitate cu normele profesionale 
in domeniu si ca au fost duse la bun sfârșit. 
 
Numărul de ani solicitați in vederea demonstrării experienței similare se va 
calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. 

Experimenta similara (Completare Formular nr. 8) 
 
Declaratei privind capacitatea tehnica – lista principalelor lucrări 
executate (Completare Formular nr. 8.1) 
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- Tert sustinator tehnic si profesional - daca este cazul. 
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi 
sustinuta în conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 
34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificari si completari ulterioare. 
 
In cazul in care candidatul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si 
profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conf. 
art. 190 din OUG 34/2006), în situatia în care sustinerea unui tert vizeaza 
resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat 
conf. Formular nr. 8A, trebuie sa garanteze autoritatii contractante 
îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul 
întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului, scop în care tertul 
sustinator va depune documente din care sa rezulte propria experienta 
similara. 
 
Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle 
in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conf. 
prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art.69^1 din OUG 34/2006, 
cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens 
Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind sustinerea tehnica – Experienta 
similara si Formular nr. 6. 
 
Nota: În conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011 – Anexa 
2, în cazul unei oferte individuale care beneficiaza de sustinere pentru 
experienta similara, cerinta trebuie îndeplinita ori de ofertant ori de 
sustinator. 

Se va completa in conformitate: 
 
Formular nr. 8 A – Angajament privind sustinerea tehnica – 
Experienta similara; 
 
Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind sustinerea tehnica – 
Experienta similara; Formular nr.6; dupa caz 

- Informatii privind subcontractantii(daca este cazul) 
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, 
eventual, intentia sa o subcontracteze. 
 
Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din 
contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea 
contractului de lucrari de executie, care va fi îndeplinit de catre 
subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. 
 
In cazul in care unul sau mai multi subcontractanti urmeaza sa 
îndeplineasca parti din contractul de achizitie publica, autoritatea 
contractanta va solicita la încheierea contractului, prezentarea contractelor 
încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati de acesta 
în oferta, care se constituie în anexa la contract. 
 
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare 
membru al grupului are obligatia de a completa Formular nr.18 - Declaratie 
privind partea/ partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si 
specializarea acestora. 
 
Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta de art. 69^1 din 
OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. 

Completare Formular nr.18 

Informatii privind asocierea(daca este cazul) 
 
Operatorul economic nominalizat lider al asociatiei trebuie confirmat prin 
depunerea scrisorilor de împuternicire semnate de persoanele cu drept de 
semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei. 
 
În cazul ofertei declarate câstigatoare, la încheierea contractului de achizitie 
publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului castigator contractul 
legalizat – Acord de asociere model, conf. art. 44 din OUG 34/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare, iar acordul de asociere, in forma 
autentificata, va fi prezentat AC,inainte de data semnarii contractului. 
 
- În acordul de asociere va fi mentionat ca toti asociatii îsi asuma 
raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este 
împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si în numele 
tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este 
responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. 
 
- In acordul de asociere se va preciza concret partea/ partile din contract pe 
care le va executa fiecare asociat in parte. 
 
- In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la fiecare asociat 
in parte. 

Informatii asociere-Formularul nr. 3 
 
Model Acord de asociere model- Formularul nr.3A 

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului 
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Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate 

Modalitatea de indeplinire 

Cerinta nr. 1 
Implementarea Standardului de Management al Calitatii în conformitate cu 
SR EN ISO 9001 sau echivalent si anexele acesteia. 
 
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care 
atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de 
management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce 
urmeaza a fi atribuit,valabil la data limita de depunere a ofertelor. 
 
In cazul unei asocieri, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru 
al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. 
 
In cazul in care se depune initial, in conformitate cu prevederile art. 11, alin.4 
din HG nr.925/2006, doar o Declaratie pe propria raspunedere si Anexa 1 
pentru indeplinirea cerintei minime de calificare, ofertantul va indica numarul 
Ceritificatului, termenul de valabilitate al acestuia si domeniul de activitate. 
 
Nota: Certificarea respectarii standardelor de asigurare acalitatii nu poate 
face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana. 

Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele 
documente: 
 
- Certificat ISO 9001 sau echivalent, si anexele acesteia. (copia 
certificata pentru conformitate cu originalul, semnata si 
stampilata de persoanele autorizate). 
 
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor 
furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul 
specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, 
trebuie sa dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de performanta 
stabilite de acesta. 

Cerinta nr. 2 
Standard privind sistemele de management al mediului în conformitate cu 
ISO 14001 sau certificate echivalente si anexele acestora. 
 
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care 
atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de 
management al mediului pentru activitatile care fac obiectul contractului ce 
urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere a ofertelor. 
 
In cazul unei asocieri, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru 
al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. 
 
In cazul in care se depune initial, in conformitate cu prevederile art. 11, alin.4 
din HG nr.925/2006, doar o Declaratie pe propria raspunedere si Anexa 1 
pentru indeplinirea cerintei minime de calificare, ofertantul va indica numarul 
Ceritificatului, termenul de valabilitate al acestuia si domeniul de activitate. 
 
Nota: Certificarea respectarii standardelor de protectie a mediului nu poate 
face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana. 

Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele 
documente: 
 
- Certificat ISO 14001 sau echivalent, si anexele acesteia (copia 
certificata pentru conformitate cu originalul, semnata si 
stampilata de persoanele autorizate). 
 
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor 
furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul 
specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din 
standard,trebuie sa dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de 
performanta stabilite de acesta. 

 

Fisa de date 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.2.4) Contracte rezervate 

Nu 
 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 

Nu 
 

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului 
responsabili pentru prestarea serviciilor respective 

 
Nu 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfășurare 

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

Offline 
 

 IV.1.1.b) Tipul procedurii 

Cerere de oferta 
 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.1) Criterii de atribuire 

Prețul cel mai scăzut 

IV.2.2) Se va organiza o licitație electronica 

Nu 
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IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

 
IV.3.1) Număr de referința atribuit dosarului de autoritatea contractanta 

 
 

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare 

Romana 
 

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul căreia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la 
termenul limita de primire a ofertelor) 

 
90 zile 

 
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice 
 

Propunerea tehnica – va fi inclusa intr-un volum distinct, din care va fi prezentata astfel incat trebuie sa 
rezulte ca: Ofertantul a inteles corect cerintele din Caietul de sarcini si ca solutia tehnica prezentata acopera 
si indeplineste intru totul aceste cerinte. De asemenea propunerea trebuie sa convinga Autoritatea 
Contractanta ca in caz de atribuire ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente pentru a 
asigura executia lucrarilor oferite cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare. 

 
Propunerea Tehnica a ofertantului va include, dar nu va fi limitata la urmatoarele: 
a) programul calitatii, care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile 
lucrarii ce face obiectul ofertei, avizat de specialisti sau de organisme abilitate în acest sens. Programul 
calitatii pentru derularea contractului va contine: lista documentelor sistemului de management (proceduri de 
sistem/proces); lista procedurilor operationale/tehnice/instructiuni de lucru aplicabile lucrarii,etc.;lista 
legislatiei tehnice si de calitate/mediu/ssm aplicabile lucrarii,etc. 
b)graficul de executie a lucrarii, conform Formular nr. 16; 
c)listele cuprinzând cantitatile de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari, pe hârtie si în 
format electronic. Ofertantii au obligatia de a respecta cerintele calitative si cantitative prevazute în proiectul 
tehnic si în alte acte normative în vigoare, care reglementeaza executia lucrarilor; 
d) toate clarificarile din perioada de pregatire a ofertelor atasate anuntului de participare din SEAP, semnate. 
e) Completate urmatoarele Formulare: Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea obligatiilor 
referitoare la protectia mediului – Formular nr. 19 si Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea 
obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii – Formular nr. 17 - informatii suplimentare 
in acest sens se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: 
http//www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html; 

 
Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele prevazute în 
documentatia de atribuire.  
Oferta tehnica va fi numerotata pe fiecare pagina si va avea obligatoriu un OPIS al documentelor. 

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare 

Propunerea financiara se va prezenta in lei. Propunerea financiara va contine: 
a) Formularul de oferta (Formular nr. 11); 
b) Anexa la oferta; 
c) Centralizator valoric; 
d) Listele de cantitati; 
e) Modelul de contract semnat si stampilat in vederea insusirii clauzelor contractuale. Se vor prezenta doc. 
de contract parafate pe fiecare pagina si semnate la final, cu posibilitatea formularii de amendamente in 
legatura cu clauzele contractuale specifice, daca este cazul. 

 
!! La nivelul propunerii financiare, operatorul economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct, 
valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de 5% diverse si neprevăzute la valoarea propunerii 
financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute). Din valoarea aferenta procentului de diverse si 
neprevazute se va deconta, doar daca apar, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii 
contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica. 

 

IV.4.3) Modul de prezentare a 
ofertei 

Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente, completate în mod corespunzator: 
-Scrisoare de înaintare (Formular nr. 9); 
-Împuternicire(Formular nr.10); 
-Garantia de participare (Formular nr. 1) 
-Toate celelalte documente solicitate (cf. cerintelor de mai jos). 

 
Ofertantul are dreptul de a-si prezenta oferta în mai multe volume, cu conditia includerii în oferta a unui OPIS 
GENERAL care sa identifice si sa numeroteze toate volumele, indicând si cuprinsul acestora. De asemenea, 
fiecare dosar va avea un OPIS propriu, indicând numerotarea paginilor. În cazul documentelor emise de 
institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens, acestea vor fi semnate si parafate, conform prevederilor 
legale. Ofertele (inclusiv anexele la acestea si documentele doveditoare) vor fi înaintate într-un plic (colet) 

http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html%3B
http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html%3B


 

12 

 

sigilat, având înscrise doar urmatoarele: 
a)adresa Autoritatii Contractante; 
b)denumirea contractului pentru care se depune oferta si numarul de referinta SEAP a invitatiei de 
participare la procedura de atribuire a contractului; 
c)precizarea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTEA SEDINTEI DE DESCHIDERE A 
OFERTELOR, DATA ...., ORA ....”. d)numele/denumirea Ofertantului. 

 
Plicul/coletul va contine si un CD cu o copie electronica a propunerii tehnice si propunerii financiare. În cazul 
în care exista discrepante între versiunea electronica si versiunea tiparita, originala, va fi luata în considerare 
aceasta din urma.Oferta se va depune la: Adresa: Primaria Orasului Valea lui Mihai,  Calea Revolutiei nr.2, 
Valea lui Mihai, cod Postal 415700, Jud. Bihor, Romania, Secretariat. Data limita pentru depunerea ofertei: 
conform invitatiei de participare din SEAP. 

 
Modul de prezentare al ofertei: Oferta trebuie sa contina: documentele de calificare, propunerea tehnica si 
propunerea financiara. Ofertantul trebuie sa prezinte 1 (un) exemplar al ofertei si al documentelor care o 
insotesc, in original, si 1 (un) exemplar în copie. În eventualitatea 
unei discrepante intre original si copie, va prevala originalul.Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare 
set de copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu “ORIGINAL” si, respectiv, “COPIE”. 
Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent.Plicurile exterioare 
trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi 
deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Propunerea tehnica, propunerea 
financiara si documentele de calificare, se vor introduce, in plicuri distincte, marcate corespunzator.Paginile 
din fiecare plic trebuie sa fie numerotate si trebuie sa contina un OPIS al documentelor, inclusiv cu numarul 
paginii de referinta.Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia A NU 
SE DESCHIDE INAINTE DE DATA din invitatia de participare din SEAP.Daca plicul exterior nu este marcat 
conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru 
ratacirea ofertei. 

 
Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie primita si înregistrata de catre autoritatea 
contractanta pâna la data limita stabilita pentru depunere.Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse 
direct la sediul autoritatii contractante. Riscurile transmiterii ofertei,inclusiv forta majora, cad în sarcina 
operatorului economic.Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decât cea stabilita sau dupa 
expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. Posibilitatea retragerii sau modificarii 
ofertei:Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data 
limita stabilita pentru depunerea ofertelor si numai printr-o solicitare scrisa în acest sens. În cazul în care 
operatorul economic doreste sa opereze modificari în oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura 
primirea si înregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pâna la data limita pentru 
depunerea ofertelor. Pentru modificari se vor respecta aceleasi reguli privind modul de prezentare a ofertei. 

 
Costurile de pregatire a ofertelor: Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si 
depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de catre operatorul economic 
ofertant.Cu exceptia cazurilor mentionate, autoritatea contractanta retine toate ofertele primite pt aceasta 
procedura de atribuire. În consecinta,ofertantii nu au dreptul de a li se returna ofertele retinute. 

 
Deschiderea ofertelor: Locul deschiderii ofertelor: Primaria Orasului Valea lui Mihai,  Calea Revolutiei nr.2, Valea 
lui Mihai, cod Postal 415700, Jud. Bihor, Romania; conform invitatiei de participare din SEAP. Orice ofertant are 
dreptul de a fi prezent, prin reprezentantii sai imputerniciti, la deschiderea ofertelor.În cadrul sedintei de 
deschidere, nu va fi respinsa nici o oferta, cu exceptia celor care se încadreaza într-una din urmatoarele situatii: 
a) au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decât cele stabilite în invitatia de 
participare; 
b) nu sunt însotite de garantia de participare astfel cum a fost solicitata în documentatia de atribuire. 

 
Sedinta de deschidere se va finaliza printr-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de evaluare,(de 
expertii cooptati,dupa caz) si de reprezentantii operatorilor economici. Procesul-verbal va consemna modul 
de desfasurare a sedintei de deschidere, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor,elementele 
principale ale fiecarei oferte.Fiecare ofertant care a depus oferta, indiferent daca a fost sau nu prezent la 
sedinta de deschidere, va primi câte o copie a procesului verbal. 

 
Perioada de valabilitate a ofertei: Oferta se va mentine valabila pentru o perioada de 90 de zile de la data 
limita a depunerii ofertei. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata 
perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta. Orice oferta valabila pentru o perioada 
mai mica decat aceasta va fi respinsa de comisia de evaluare. 

 
Limba de redactare a ofertei: Oferta se va redacta în limba româna.Persoanele juridice straine vor prezenta 
toate documentele solicitate în limba tarii original sau copie conform cu originalul în care ofertantul este 
rezident, însotite de traducerile in limba romana, efectuate de catre un traducator autorizat. 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC 

Nu 
 

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare: 
 



 

13 

 

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN 
FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 

 

Nu 

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau 

program(e): Tipul de finantare: Alte 

fonduri 
 

VI.3) ALTE INFORMATII 

Autoritatea Contractanta poate solicita pe parcursul evaluarii prezentarea oricaror documente in original 
pentru confruntare. Completare la pct.IV.4.2 - În cazul în care exista 2 sau mai multi ofertanti situati pe 
primul loc, care ofera preturi identice, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea în plic închis 
si sigilat. Clasamentul final se va stabili în urma compararii preturilor reofertate, respectând criteriul de 
atribuire stabilit. Pentru a vizualiza fisierele semnate electronic instalati programul shellSAFE Verify din 
urmatoarea locatie: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download. 
Documentele edificatoare se vor prezentate in conformitate cu prevederile Anexei 2 din Ordinul ANRMAP nr. 
509/2011. 
Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îsi asuma raspunderea 
exclusiva pt legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea 
participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu 
angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice 
sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. 
Ofertanti participanti la procedura cu oferta pot da o declaratie pe proprie raspundere model Formularul nr. 
22 unde se precizeaza care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt 
confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. 
Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria 
raspundere, cheltuiala si risc, datele fiind necesare pentru a pregati oferta. 

 

VI.4) CAI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
 

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, 
Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro 

 
Organismul competent pentru procedurile de mediere 

 
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac 

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

5 zile începând cu ziua armatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al AC conf 
art.256^2 din OUG nr.34/2006.Pt. util. Cailor de Atac se va lua in considerare coroborarea si cu 
prevederile si cerintele din OUG 51/2014. 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 
 
 Primaria Orasului Valea lui Mihai 
 

Adresa postala: Calea Revolutiei nr. 2, Localitatea: Valea lui Mihai, Cod postal: 415700, Romania, Tel. +40 
0259355216, Email: primaria@valealuimihai.ro, Fax: +40 0259355933, Adresa internet (URL): 
http://www.valeluimihai.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
http://www.cnsc.ro/
mailto:Adresa%20postala:%20Calea%20Revolutiei%20nr.%202,%20Localitatea:%20Valea%20lui%20Mihai,%20Cod%20postal:%20415700,%20Romania,%20Tel.%20+40%200259355216,%20Email:%20primaria@valealuimihai.ro,
mailto:Adresa%20postala:%20Calea%20Revolutiei%20nr.%202,%20Localitatea:%20Valea%20lui%20Mihai,%20Cod%20postal:%20415700,%20Romania,%20Tel.%20+40%200259355216,%20Email:%20primaria@valealuimihai.ro,
fax:%20+40%200259355933,%20Adresa%20internet%20(URL):%20http://www.valeluimihai.ro
fax:%20+40%200259355933,%20Adresa%20internet%20(URL):%20http://www.valeluimihai.ro
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Nr. .................... 

 

 

DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul Nyakó Iózsef domiciliat în oraşul Valea lui Mihai str. Erkel Ferenc nr. 21 CNP 1540817057894 în calitate de reprezentant legal al 

Oraşului Valea lui Mihai în conformitate cu art. 33
1
 din OUG 34/2006 declar pe proprie răspundere că persoanele cu funcţie de decizie în cadrul Autorităţii 

Contractante și persoanele care  pot influenţa conţinutul documentaţiei de atribuire şi/sau procedura de atribuire sunt următorii: 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume prenume 

Data și locul nașterii 

Adresa CNP Funcţia 

1. Nyakó Iózsef 17.08.1954, Valea lui Mihai, BH Valea lui Mihai, str. Erkel Ferenc nr. 21 1540817057894 Primar 

2. Bánházi Miklós 01.03.1982, Valea lui Mihai, BH Valea lui Mihai, str. Wesselenyi Miklos nr. 97  1820301053494 Consilier local 

3. Belan István 28.07.1969, Valea lui Mihai, BH Valea lui Mihai, str. Republicii nr.15,bl.U2, ap.9 1690728052889 Consilier local 

4. Chis Gheorghe Cristian 18.06.1978,  Marghita, BH Valea lui Mihai, str. Orban Balázs nr.7 1780618057895 Consilier local 

5. Csengeri Csongor-Antal 11.03.1967, Curtuișeni, BH Valea lui Mihai, str. Republicii nr.11, bl.T16, ap.11 1670311052859 Consilier local 

6. Czeglédi Iulia 29.07.1971, Marghita, BH Valea lui Mihai, str. Republicii nr. 8, bl.T4 ap.6 2710729052868 Consilier local 

7. Gazsi Ianos-Zsolt 07.02.1974,  Marghita, BH Valea lui Mihai, str. Gheorghe Doja nr.24 1740207052882 Consilier local 

8. Boros Josif 15.02.1946,  Marghita, BH Valea lui Mihai, str. Calea Revoluției nr.30 1460215057897 Consilier local 

9. Hegedus Attila 01.05.1964, Valea lui Mihai, BH Valea lui Mihai, str. Bethlen Gabor nr.5  1640501057898 Consilier local 

10. Horváth Sándor-Krisztián 27.06.1980,  Marghita, BH  Valea lui Mihai, str. Bethlen Gabor nr.16  1800627054754 Consilier local 

11. Karsai Jozsef Attila 15.09.1971, Valea lui Mihai, BH Valea lui Mihai, str. Zorelelor nr. 23 1710915052859 Viceprimar 

12. Marian Alexandru 25.12.1964, Uricani, HD Valea lui Mihai, str. Calea Revoluției nr.36 1641225057891 Consilier local 

13. Kovács Attila 07.04.1966, Valea lui Mihai, BH Valea lui Mihai str. Kossuth Lajos  nr.70 1660407052881 Consilier local 

14. Krizsán Csaba-Géza 05.08.1964, Valea lui Mihai, BH Valea lui Mihai str. Republicii  bl.U82 et. III ap.12 1640805057891 Consilier local 

15. Nagy László 12.11.1982,  Marghita, BH Valea lui Mihai str. Arany János nr. 23 1821112054770 Consilier local 

16. Pap Sándor-György 27.06.1969, Valea lui Mihai, BH Valea lui Mihai str. Marton Aron nr.16 1690627052882 Consilier local 

17. Szilagyi Attila 14.05.1978,  Marghita, BH Valea lui Mihai str. Szent-Gyorgyi Albert nr.18 1780514057890 Consilier local 

18. Szilágyi Ferenc 23.06.1978, Crasna,  SJ Valea lui Mihai str. Vorosmarty Mihaly nr.6 1780623057897 Consilier local 

19. Benkovits Angela-Mariana 01.12.1977, Valea lui Mihai, BH Valea lui Mihai str. Gheorghe Doja nr. 7 2771201057890 Sef birou contabilitate 

20. Nagy Szabolcs – Imre 31.03.1984,  Marghita Valea lui Mihai str. Erkel Ferenc nr. 38 1840331054755 Preşedinte - comisia de evaluare 

nagyszabolcsimre@hotmail.com
Rectangle
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21. Indrie Ovidiu 15.09.1980,  Marghita, BH Valea lui Mihai str. Republicii nr. 9,bl. T 17, ap.5 1800915054754 Secretar al comisiei de evaluare 

22. Munteanu Octavian Vasile 30.11.1973,  Valea lui Mihai, BH Valea lui Mihai str. Republicii nr. 4, bl. T 2, ap.8 1731130052854 Membru - comisia de evaluare 

23. Oroszi Imre 26.07.1979,  Marghita, BH Valea lui Mihai str. Erkel Ferenc nr. 33 1790726057901 Membru - comisia de evaluare 

24. Karsai Jozsef Attila 15.09.1971, Valea lui Mihai, BH Valea lui Mihai, str. Zorelelor nr. 23 1710915052859 Consilier local și Viceprimar 

25. Krisan Zsolt Bela 07.08.1981, Oradea, BH Valea lui Mihai str. Marton Aron nr. 37 1810807055056 Membru supleant   

26. Egri Gyorgy-Laszlo 21.08.1976 Valea lui Mihai, BH Valea lui Mihai, str. Bathori Istvan nr.4 1760821057805 Membru supleant 

 

 

Primar, 

Nyakó Iózsef 
                         

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nagyszabolcsimre@hotmail.com
Rectangle
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Contract de lucrări 

nr. .......... data ........................... 

 

 

1. Părţile contractante 

 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie 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 lucrări,  

între 

U.A.T. ORAŞUL VALEA LUI MIHAI cu sediul în Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei, 

nr. 2, judeţul Bihor, cod poștal 415700, cod fiscal RO4650570, cont trezorerie 

RO65TREZ08224510220XXXXX telefon +40/259/355216, fax +40/259/355933  legal 

reprezentat prin domnul NYAKÓ IOZSEF      – primar,  în calitate de achizitor, pe de 

o parte 

şi  

............................................................, cu sediul .................................................., telefon 

.................................., fax. ........................, Cod fiscal .................................., număr de 

înmatriculare ...................... cont trezorerie ................................................ Trezoreria 

.................... legal reprezentata prin ........................................................., având funcția 

de administrator în calitate de  executant, 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 executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor 

obligaţiilor sale, asumate prin contract; 

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

e. 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; 

f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 

 

(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 
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3. Interpretare 

3.1 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. 

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- Executantul se obligă să execute lucrarea: „Canalizare menajeră str. Munkacsy 

Mihaly, str. Bethlen Gabor si str. Bem Jozsef, Orașul Valea lui Mihai”, Cod CPV 

45232411-6 Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale (Rev.2), în 

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract. 

 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru 

îndeplinirea contractului de lucrări „Canalizare menajeră str. Munkacsy Mihaly, str. 

Bethlen Gabor si str. Bem Jozsef, Orașul Valea lui Mihai” 

 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor 

executate, plătibil executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de 

........................... lei, la care se adaugă ............................ lei T.V.A. 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de ... luni.  

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) clarificările in timpul evaluării si in timpul ofertării 

b) cerinţele angajatorului - Caiet de sarcini 

c) propunerea financiară si propunerea tehnică  

d) garanţia de bună execuţie 

e) orice alt document dacă este cazul 

7. Executarea contractului  

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea contului de garanţie de bună 

execuţie şi după emiterea ordinului de începere. Achizitorul va emite ordinul de 

începere în funcţie de alocaţiile bugetare. 

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional  

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de 

interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile 

dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.  

8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii 

săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la 

clauza 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa 

achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la 

achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii 

executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, 

părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 
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8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea 

obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi 

comisia monumentelor istorice. 

9. Obligaţiile principale ale executantului  

9.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze lucrările „Canalizare menajeră str. 

Munkacsy Mihaly, str. Bethlen Gabor si str. Bem Jozsef, Orașul Valea lui Mihai”, în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

9.2 - (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, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de 

prezentul contract. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, 

fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 

acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

9.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei 

lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea 

tehnologică de execuţie.  

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 

siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de 

execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea 

în construcţii.  

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de 

acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de 

achizitor, la cererea acestora. 

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au 

fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor 

permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru 

acea parte a lucrărilor. 

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate 

în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile 

convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care 

executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 

9.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în 

orice problemă, menţionată sau nu în contract, strict referitoare doar la lucrarea care 

face obiectul prezentului contract. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile 

achizitorului 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. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină 

dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 

acoperite pe cheltuiala achizitorului. 

9.6 - (1) 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. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
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dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 

rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea 

respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru 

verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu 

grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are 

obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror 

prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub 

controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către 

achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele 

persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 

iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost 

solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării 

lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi 

în afara şantierului şi 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. 

9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 

materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data 

primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de 

recepţie a lucrării.  

9.9 - (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 achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 

justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, 

rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care 

responsabilitatea revine executantului. 

9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile 

ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau 

distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; 

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 pe 

şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări 

sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului 

pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” 

se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi 

prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în 

consecinţă. 
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(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 

comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a 

despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor 

poduri sau drumuri. 

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil 

şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 

materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 

poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.  

9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de 

materiale; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 

numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt 

necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval de 2 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea 

acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de 

rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente 

execuţiei lucrării. 

9.13 - Executantul 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.), sau cele legate 

de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 

legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

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. 

10. Obligaţiile achizitorului 

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, 

finalizarea lucrării „Canalizare menajeră str. Munkacsy Mihaly, str. Bethlen Gabor si 

str. Bem Jozsef, Orașul Valea lui Mihai”. 
10.2 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi 

avizele necesare execuţiei lucrărilor. 

10.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă 

nu s-a convenit altfel, următoarele: 

a. amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b. suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

c. căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 

d. racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 

amplasamentului şantierului. 

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 

aparate de măsurat se suportă de către executant. 
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10.4 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga 

documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru 

exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării. 

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de 

referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, 

precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 

10.6 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în 

cel mult 5 zile de la notificarea executantului. 

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror 

alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 

asumate prin contract într-o perioadă de 28 zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a 

deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 0,1 % din preţul contractului. Termenul de 

28 de zile se calculează conform graficului de execuţie anexat contractului, şi acceptat 

de părţile contractante. 

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la 

expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu 0,1 % din plata neefectuată.  

11.3 - 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. 

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o 

notificare scrisă adresată executantului, 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 executant. În acest caz, executantul are dreptul de a 

pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 

denunţării unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului  
12.1. - (1) Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a 

contractului conform celor de mai jos . 

(2) Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare şi de a emite 

ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada 

constituirii garanţiei de bună execuţie conform Art. 12.3. 

12.2. - Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10%, din 

valoarea contractului fără T.V.A., adică  ……………….. lei, constituit conf. art. 12.3. 

12.3  - Garanţia de bună execuţie a contractului de lucrări se constituie după cum 

urmează: 

- prin reţineri succesive de 10%, din plata cuvenită pentru facturile parţiale. În 

acest caz  executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii 

contractante la Trezoreria. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul 

astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5 % din preţul contractului, adică  ............ 

lei. 

12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 

limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, ori execută cu întârziere sau 
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execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 

unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 

acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  

12.5 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de 

la executarea obligaţiilor asumate. 

12.6 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 

13. Începerea şi execuţia lucrărilor 

13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil 

de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. 

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în 

Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective 

a lucrărilor. 

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să 

fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se 

consideră date contractuale. 

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, 

graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în 

care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu 

graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta 

un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul 

revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea 

pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), 

achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să 

intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului 

stabilit îi va rezilia contractul. 

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de 

a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante 

au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 

profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 

executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau 

juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de 

îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor 

ascunse.  

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 

verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de 

trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în 

anexa/anexele la contract.  

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele 

necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi 

încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări 

sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că 

materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu 

prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
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13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 

aprobarea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de 

lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la 

dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au 

fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea 

şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

14.1 - În cazul în care:  

i. volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii. condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

iii. oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit 

prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita 

prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, 

atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul 

contractului. 

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul 

de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în 

termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va 

notifica, în scris acest fapt achizitorului. 

15. Finalizarea lucrărilor 

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi 

finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul 

convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, 

achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea 

comisiei de recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe 

teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de 

recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 

notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După 

constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului 

prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în 

vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 

respinge recepţia. 

15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere 

fizic şi funcţional.  

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

16.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la 

recepţia finală. 
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16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 

achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor 

şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe 

cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 

prevederile contractului; sau 

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de 

proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile 

explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate 

de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi 

plătit ca lucrări suplimentare. 

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 15.2 alin.(2), 

achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 

Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant 

sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 

17. Modalităţi de plată 

17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 zile de 

la acceptarea facturii de către achizitor. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea 

prevederilor legale. 

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de 

a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va 

relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 

17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, 

numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută 

de lege.  

17.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), 

la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. 

Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, 

întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de 

lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute 

executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în 

care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. 

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează 

responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de 

către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de 

plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, 

dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în 

litigiu va fi plătită imediat. 

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie 

finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost 

executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor 
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legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului 

pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie 

finală. 

17.7. – În caz de întârziere la plată din partea Achizitorului, acesta va datora 

executantului penalităţi de întârziere în valoare de 0,1% / zi, calculată pe valoarea 

facturii neachitate. 

18. Ajustarea preţului contractului 
18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 

18.2 – Preţurile unitare din contract nu se ajustează. 

19. Asigurări 

19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o 

asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, 

utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 

reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum 

şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de 

asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, 

poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări 

pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte 

achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente 

(actualizate). 

19.2 - 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 unui accident sau 

prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 

20. Subcontractanţi 

20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 

aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

20.2 - (1) Executantul 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. 

20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 

îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care 

îşi îndeplineşte partea sa din contract. 

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă 

aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 

îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 

contractului şi va fi notificată achizitorului.  

21. Forţa majoră 

21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
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21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

21.3 - 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. 

21.4 - 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. 

21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada 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 pretinde celeilalte daune-interese. 

22. Soluţionarea litigiilor 

22.1 - Achizitorul şi executantul 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. 

22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 

disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, 

fie de către instanţele judecătoreşti din România.  

23. Limba care guvernează contractul 

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

24. Comunicări 

24.1 - (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. 

24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-

mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

25. Legea aplicabilă contractului 

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie azi ___.___.2016 prezentul contract în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  

 

        Achizitor,                                               Executant,                               

ORAŞUL VALEA LUI MIHAI     ........................... 

                                           

                           PRIMAR                                                             ADMINISTRATOR 

                   NYAKÓ IOZSEF                                               ...................................... 

 

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

                (semnătură autorizată)                                                 (semnătură autorizată) 

                                 L.S.                                                                                   L.S. 

                                 

                        Vizat CFP, 
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Formularul nr. 1 

 

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI  

___________________  

(denumirea)  

 

GARANŢIE DE PARTICIPARE 

la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica ... (se va completa cu denumirea 

obiectivului) si numărul anunțului de participare din SEAP 

 

Către:  

(se va completa adresa) 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului: ......................................(se va completa cu 

denumirea obiectivului) noi, _____________________________________________________, având 

sediul înregistrat la  

                     (denumirea băncii/societăţii de asigurări)  

____________________________,  

(adresa băncii/societăţii de asigurări)  

 

ne obligam fata de ……….. sa plătim în mod condiţionat sau necondiţionat, suma 

de__________________________, din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile 

următoare: 

 

a) ofertantul __________________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  

(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  

 

b) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul ____________________________nu a constituit  

                                         (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  

garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la 

semnarea contractului;  

 

c) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul ________________________________________ 

                                       (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  

a refuzat sa semneze contractul de achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei;  

 

Prezenta garanţie este valabila pana la data de ______________________.  

 

În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei 

sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societăţii de 

asigurări, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de participare îşi pierde 

valabilitatea.  

Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.  

Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt 

instanțele judecătoreşti romane.  

 

Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul __________  

(semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare) 
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Formular nr. 2 

 

Formular de garanţie de bună execuţie 

 

Către:  

(se va completa adresa) 

 

 

Denumirea Contractului: ................................... (se va completa cu denumirea obiectivului) 

 

 

Am fost informaţi că (numele şi adresa Antreprenorului) (numit în continuare „Principal”) este 

Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obţină o garanţie de 

bună execuţie. 

 

La cererea Principalului, noi (numele şi adresa băncii)_________________________ ne angajăm prin 

prezenta în mod condiţionat sau necondiţionat să vă plătim dumneavoastră, Autoritatea 

Contractanta/Beneficiarul, orice sumă sau sume care nu depăşesc în total valoarea de 

_______________(„Valoarea garantată”, adică:_____________________) la primirea de către noi a 

cererii dumneavoastră scrise şi a declaraţiei dumneavoastră scrise după constatarea culpei 

„Principalului” care să menţioneze următoarele: 

 

(a) Principalul a încălcat obligaţia (obligaţiile) sa (sale) cu privire la Contract , şi 

 

(b) felul în care Principalul este în culpă. 

 

Orice cerere de plată şi declaraţie trebuie să conţină semnătura directorului dumneavoastră general, 

care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea şi 

declaraţia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră şi 

anume__________(adresa băncii emitente a garanţiei), la data sau înaintea datei de (____ de zile după 

data estimată de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru 

Lucrări)________________________ („data de expirare”), moment în care această garanţie va expira. 

 

Am fost informaţi că Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului să prelungească 

valabilitatea acestei garanţii dacă Certificatul de Recepţie Finală nu a fost emis, potrivit prevederilor 

Contractului, cu 28 de zile înaintea acestei date de expirare. Ne angajăm să vă plătim valoarea 

garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii şi a declaraţiei dumneavoastră 

scrise menţionând faptul că Certificatul de Recepţie Finală nu a fost emis din motive imputabile 

Principalului, şi că valabilitatea acestei garanţii nu a fost prelungită. 

 

 

Competenta sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare de garanţie de buna 

execuţie revine instanțelor judecătoreşti din România. 

 

 

 

 

Data ______________________   Semnătura (semnături) _________________________ 

[stampila organismului care furnizează garanţia] 
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Formular nr. 3 

 

Informaţii despre asociere 

 

Către _________________________________________ 

                (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Procedura de atribuire____________________ 

Nr. invitaţie / anunţ de participare________________ 

Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _ 

 

Subsemnatul(a)..............................................................................................(nume/prenume) 

........................................................ (date de identificare), reprezentant împuternicit al 

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

(denumirea / numele ofertantului) 

 

în calitate de ofertant la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică declar pe proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 

informaţiile de mai jos sunt reale. 

 

1 Denumirea liderului ....................................................................., 

  

2 Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Autorităţii Contractante, dacă este cazul 

 Adresa sediului........................................................................... 

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

 Telefon ..............................Fax..............................E-mail............. 

 

3 Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere 

 a) .............................................................................................. 

 b) .............................................................................................. 

 c) .............................................................................................. 

 Etc. .............................................................................................. 
 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului           ...................................................... 

Capacitate de semnătură                                                            ....................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă                       ..................................................... 

Adresa              ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                   ..................................................... 

Telefon / Fax              ..................................................... 

Data                          .................................................... 
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Formular nr. 3A 

 

Acord de asociere 

 

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

 

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... 

nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din 

......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., cont 

............................................deschis la............................................................... reprezentata de 

......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -

LIDER DE ASOCIERE 

şi  

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ 

Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din 

........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont 

.............................................deschis la............................................ reprezentata de 

.................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de 

ASOCIAT 

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform 

Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ................... 

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, 

respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie................................................................. 

........................................... Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de 

asociere……………………………………………………………………………………………, 

desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi 

tuturor membrilor asocierii. 

 

Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate 

obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 

Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi 

următoarele: 

…............................................................................................. % (în litere), 

…............................................................................................. % (în litere) 
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Art. 7. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 

acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere. 

Art. 8. Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa 

greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea 

consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului. 

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a 

lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) 

şi Beneficiar. 

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 

 

LIDER ASOCIAT   

semnătura 

 

ASOCIAT 1 

semnătura   

 

 

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

 
DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic 

 
Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

D E C L A R A Ţ I E 

 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 

operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de 

achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 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, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată 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. 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau 

lucrării), codul CPV ............., la data de  ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea 

autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 181 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: 

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 

b) abrogat; 

c) 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 pana la data solicitată; 

c
1
) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit sau mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile 

contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă 

grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 

d)  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.; 

e) nu prezint informaţii false sau n prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, 

în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor 

de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă 

are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare 

de care dispun. 

Înţeleg ca 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 ................................ 

                                                                                   (semnătură autorizată) 
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Formularul nr. 5 

Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

Declaraţie privind participarea la licitaţie cu ofertă independentă 

Către _________________________________________ 

                (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Procedura de atribuire____________________ 

Nr. invitaţie / anunţ de participare________________ 

Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _ 

 

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.  

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului            .................................................... 

Capacitate de semnătură                                                            ..................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului               ..................................................... 

Ţara de reşedinţă              ................................................... 

Adresa                        .................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                   .................................................... 

Telefon / Fax             ....................................................        

Data             .................................................... 
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Formularul nr. 6 

Operator economic     

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

(denumirea/numele) 
 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69
1 

din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare 
 

Către _________________________________________ 

                (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Procedura de atribuire____________________ 

Nr. invitaţie / anunţ de participare________________ 

Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _ 

 

Subscrisa S.C._____________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 

economic), cu sediul în ______________, str. _________________, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului______________, sub nr.______________________, CUI ______________________, 

reprezentată prin _______________________, în calitate de ofertant/ofertant 

asociat/candidat/subcontractant/terţul susţinător în carul procedurii de achiziţie publică 

_________________________, organizată de Orașul Valea lui Mihai în temeiul art. 69^1din 

Ordonanţa de urgenţa 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, aprobata şi cu 

modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în 

declaraţii, următoarele: 

a) niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare şi/sau niciun acționar ori asociat al  S.C._______________________, nu are 

calitate de soţ/soţie, rudă sau fin până la gradul al patrulea inclusive cu persoanele 

enumerate în Anexa prezentei declaraţii; 

b) niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare şi/sau niciun acționar ori asociat al  S.C._______________________, nu se află 

în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 

cu modificările şi completările ulterioare, cu persoanele enumerate în Anexa prezentei 

declaraţii. 

Subscrisa 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. 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 « Falsul în Declaraţii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii 

de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinţe 

juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta 

serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amenda » 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ........................................ 

Capacitate de semnătură .......................................... 

Detalii despre ofertant .......................................... 

Numele ofertantului ..........................................     

Ţara de reşedinţa ..........................................  

Adresa .......................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ..........................................  

Telefon / Fax ..........................................  

Data ..........................................  
 
 



 

 

36 

 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul 

ofertantului. 

Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, iar în cazul în 

care ofertantul declara ca intenţionează sa subcontracteze o parte a serviciilor, va fi completata şi de 

către sub-contractor/sub-contractori şi va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului 

economic/(al fiecărui asociat/sub-contractant).  

 
 

Nr. 

Crt. 

Nume prenume Adresa Funcţia 

1. Nyakó Iozsef Valea lui Mihai, str. Erkel Ferenc nr. 21 Primar 

2. Bánházi Miklós Valea lui Mihai, str. Wesselenyi Miklos nr. 97  Consilier local 

3. Belan István Valea lui Mihai, str. Republicii nr.15,bl.U2, ap.9 Consilier local 

4. Chis Gheorghe Cristian Valea lui Mihai, str. Orban Balázs nr.7 Consilier local 

5. Csengeri Csongor-Antal Valea lui Mihai, str. Republicii nr.11, bl.T16, ap.11 Consilier local 

6. Czeglédi Iulia Valea lui Mihai, str. Republicii nr. 8, bl.T4 ap.6 Consilier local 

7. Gazsi Ianos-Zsolt Valea lui Mihai, str. Gheorghe Doja nr.24 Consilier local 

8. Boros Iosif Valea lui Mihai, str. Calea Revoluției nr.30 Consilier local 

9. Hegedus Attila Valea lui Mihai, str. Bethlen Gabor nr.5 Consilier local 

10. Horváth Sándor-Krisztián Valea lui Mihai, str. Bethlen Gabor nr.16  Consilier local 

11. Karsai Jozsef Attila Valea lui Mihai, str. Zorelelor nr. 23 Viceprimar 

12. Marian Alexandru Valea lui Mihai, str. Calea Revoluției nr.36 Consilier local 

13. Kovács Attila Valea lui Mihai str. Kossuth Lajos  nr.70 Consilier local 

14. Krizsán Csaba-Géza Valea lui Mihai str. Republicii  bl.U82 et. III ap.12 Consilier local 

15. Nagy László Valea lui Mihai str. Arany János nr. 23 Consilier local 

16. Pap Sándor-György Valea lui Mihai str. Marton Aron nr.16 Consilier local 

17. Szilagyi Attila Valea lui Mihai str. Szentgyorgyi Albert nr.18 Consilier local 

18. Szilágyi Ferenc Valea lui Mihai str. Vorosmarty Mihaly nr.6 Consilier local 

19. Benkovits Angela-Mariana Valea lui Mihai str. Gheorghe Doja nr. 7 
Sef birou 

contabilitate 

20. Nagy Szabolcs – Imre Valea lui Mihai str. Erkel Ferenc nr. 38 
Preşedinte al comisiei 

de evaluare 

21. Indrie Ovidiu-Dan Valea lui Mihai str. Republicii nr. 9,bl.T 17, ap.5 
Secretar al comisiei 

de evaluare 

22. Munteanu Octavian-Vasile 
Valea lui Mihai str. Republicii nr. 4, bl.T 2,et.2, 

ap.8 

Membru - comisia de 

evaluare 

23. Oroszi Imre Valea lui Mihai str. Erkel Ferenc nr. 33 
Membru în comisia 

de evaluare 

24. Karsai Jozsef-Attila Valea lui Mihai str. Zorelelor nr. 23 
Membru în comisia 

de evaluare 

25. Krisan Zsolt Bela Valea lui Mihai str. Marton Aron nr. 37 
Membru supleant în 

comisia de evaluare 

26. Egri Gyorgy-Lasylo Valea lui Mihai str. Bethlen Gabor nr.4 
Membru  supleant în 

comisia de evaluare 
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Formularul nr. 7 

Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

 

Declaraţie privind cifra de afaceri globală 

 

Fiecare ofertant şi fiecare membru al asocierii va complete acest formular. 

 

Cifra de afaceri globală pentru ultimii 3 ani 

 

Anul 
Valoare 

Moneda 

Curs de schimb  Echivalent LEI 

 

2012    

2013    

2014    

Media anuală a cifrei de afaceri  

 

Informaţiile furnizate trebuie să facă referire la cifra de afaceri anuală a ofertantului sau a fiecărui 

membru al asocierii pentru fiecare an financiar încheiat sau în curs. Valorile vor fi prezentate în lei la 

cursul mediu de referință pentru fiecare an aferent perioadei  solicitate, publicat de Banca Centrala 

Europeana. 

 

Numele ofertantului  

Semnătura persoanei autorizate  

Data  
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 Formular nr. 7A 

 
Angajament terţ susţinător financiar – Cifra de afaceri 

 

Terţ susţinător financiar 

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

(denumirea) 

 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea financiară a cifrei de afaceri (globală sau în domeniu) 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către, ................................................................................ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea 

contractului de achiziţie publică), noi ....................... (denumirea terţului susţinător financiar), având 

sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm ca, în situația în care 

contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) 

întâmpină dificultăți de natură financiară, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, 

necondiţionat şi irevocabil,  autorității contractante achizitoare susținerea financiară pentru 

îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a 

fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care 

au fost incluse în propunerea financiară. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 

înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură 

cu susținerea cifrei de afaceri care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament.  

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu 

prevederile art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul 

autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin 

angajamentul de susținere financiară acordat ............................................................ (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

 

Data completării,      Terţ susţinător, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 
 

NOTĂ: - Indiferent dacă există un singur sau mai mulţi susţinători, cerinţa privind cifra de afaceri va fi 

îndeplinită în întregime de către o singură persoană, respectiv un singur terţ susţinător. 

       - În angajamentul de susţinere, în cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici,  

firma susţinătoare va nominaliza distinct, fiecare asociat. 
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Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea financiară a cifrei de afaceri 

 

Terţ susţinător financiar 

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND CIFRA DE AFACERI 

 

Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume), în calitate de împuternicit al 

................................................................ (denumirea terţului susţinător financiar), având sediul 

înregistrat la ........................................................ (adresa terţului susţinător financiar), tel.: 

..............................., 

fax: ............................, 

e-mail: ......................................................, 

Cod fiscal ............................., 

Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), 

obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din 

statutul propriu) 

Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz, 

certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru 

activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele 

prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 

 

Anul Cifra de afaceri  anuală (la 31 

dec.) 
lei 

Cifra de afaceri  anuală (la 31 

dec.) 
echivalent euro 

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

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

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

Media anuală :   
 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 

Operator economic, 
.................................. 
Nume și prenume 
(semnătură autorizată) 
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         OFERTANTUL                                                                                       Formular nr. 8 

  ___________________ 

     (denumirea/numele) 

 

EXPERIENTA SIMILARĂ 

 

Nr. Contract Similar 

[introduceţi numărul 

contractului similar] 
Informaţie 

Identificare Contract [introduceţi numele şi numărul contractului] 

Dată de atribuire [introduceţi ziua, luna, anul] 

Dată încheiere [introduceţi ziua, luna, anul] 

Rolul în contract 

[bifaţi căsuţa potrivită] 

 

Contractant unic    

 

 

Contractant asociat   

 

 

Sub - Contractant          

Suma totală contractuală [introduceţi suma totală în lei] 

EUR 

 [introduceţi suma  

totală a contractului în 

 echivalent EUR] 

Dacă în poziţia de partener într-o 

Asociere, introduceţi valoarea din 

suma totală 

 

[introduceţi 

procentul  

din suma totală] 

[introduceţi suma  

totală în lei] 

[introduceţi suma 

 totală a contractului 

 în echivalent EUR] 

Numele Beneficiarului: [introduceţi numele întreg] 

Adresa: 

Numere telefon/fax 

E-mail: 

[indicaţi strada/numărul/oraşul/ţara] 

[introduceţi numerele de telefon/fax, inclusiv codul de ţară, urban] 

[introduceţi adresa e-mail, dacă este disponibilă] 

Descrierea condiţiilor similare 

1. Sumă [introduceţi suma în lei, în cifre şi litere ] 

2. Dimensiune fizica [introduceţi cantitatea fizică de activităţi]  

3. Complexitate [introduceţi o descriere a complexităţii]  

4. Metode/Tehnologii 
[introduceţi aspecte specifice de metode/tehnologii 

implicate în contract] 

5. Alte caracteristici 
[introduceţi alte caracteristici, aşa cum sunt ele 

descrise în Secţiunea C.,Specificaţii Tehnice]  

 

Semnătura 

[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului 
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Formular nr. 8.1. 

DECLARAŢIE  privind lista principalelor LUCRĂRI EXECUTATE 
 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI 

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 

 

 

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 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

.............................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 

orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

Obiect contract 

 

 

Denumirea/nume 

beneficiar 

/client 

Adresa 

 

Calitatea 

prestator

ului
*)

 

 

Preţ 

contract 

sau 

valoarea 

lucrărilor 

executate 

(în cazul 

unui 

contract  

aflat în 

derulare)  

 

Procent 

îndeplinit 

de prestator 

(%) 

 

Perioadă 

derulare 

contract
**) 

1       

2       

...       

 

 

         

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

                                                 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător 

(lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor. 



 

42 

 

Formular nr. 8A 
 

                          Angajament privind susţinerea tehnica – Experienţă similară 

 

Terţ susţinător tehnic 

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

(denumirea) 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea tehnică - experiență similară  

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
 
 

Către, .......................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea 

contractului de achiziţie publică), noi ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic), având 

sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situația în care 

contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) 

întâmpină dificultăți de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, 

necondiţionat şi irevocabil autorității contractante achizitoare, susținerea tehnică pentru îndeplinirea 

contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat 

între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care 

au fost incluse în propunerea tehnică. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), declarăm că 

înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în 

legătură cu susținerea experienței similare care rezultă din documentul anexat prezentului 

Angajament.  

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu 

prevederile art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul 

autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate 

prin angajamentul de susținere tehnică acordat .............................................................. (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

 

Data completării,       Terţ susţinător, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

 
Notă: Indiferent dacă există un singur sau mai mulţi susţinători, cerinţa privind experienţa similară 
va fi îndeplinită în întregime de către o singură persoană, respectiv un singur terţ susţinător. 
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Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară 

Terţ susţinător tehnic 

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

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND EXPERIENȚA SIMILARĂ 

 

Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit 

al ................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul 

înregistrat la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: 

..............................., 

fax: ............................, 

e-mail: ......................................................, 

Cod fiscal ............................., 

Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), 

obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile 

din statutul propriu) 

Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz, 

certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru 

activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

2._____________________________________________________ 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele 

prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 

prezenta declaraţie. 
 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau 

contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 

 
 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
 
Operator economic, 
.................................. 
Nume și prenume 
(semnătură autorizată) 

Nr

. 

crt

. 

Obiect 

contract 

CPV Denumirea/ 

numele 

beneficiarului/ 

clientului 

Adresa 

 

Calitatea 

*) 

 

Preţ total 

contract 

Procent 

îndeplinit 

de ofertant 

(%) 

Perioada de 

derulare a 

contractului 

**) 

 1 2 3 4 5 6 8 

1        

2        

.....        
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Formular nr. 9 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

Scrisoare de înaintare a ofertei 

 

Către .......................................................................................... 

         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Ca urmare a anunţului de participare publicat în SEAP nr ................. din......................... 

(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului....................................... 

…………………………………….(denumirea contractului de achiziţie publică), noi 

.................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat 

următoarele: 

1.  Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un original şi un număr de 1 copie: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

 

2. Persoana de contact (pentru această procedura) 

Nume 
 

Adresă 
 

Telefon 
 

Fax 
 

E-mail  

 

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

 

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

 

Cu stimă, 

 

Operator economic, 

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

(semnătura autorizata şi stampila) 
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Formular nr. 10 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

Împuternicire 

 

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu 

sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul 

Comerţului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în 

calitate de ………………………………., împuternicim prin prezenta pe 

Dl/Dna………………….……, domiciliat în ……………………………………………, identificat 

cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de 

……............................., la data de …………, având funcţia de 

………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire 

….........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizată de ......................în scopul 

atribuirii contractului. 

 

           În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 

prezenta procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 

parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 

desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 

privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a 

Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de 

achiziţie publica. 

 

Denumirea mandantului 

S.C. ………………………………         

reprezentată legal prin_____________________(Nume, prenume, funcţie) 

 

                                                                                  

(Specimenul de semnătura  al  persoanei împuternicite)                  (Semnătura autorizată şi 

stampila) 

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

 

Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 

(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 
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Formular nr. 11 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

OFERTĂ 

 

 

Către .................................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

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 executăm 

...............................................(denumirea lucrării) pentru suma de .................lei, (suma în litere şi în 

cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare 

de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).  Suma totală de ….………….lei, (suma 

în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în 

litere şi în cifre, precum şi moneda) cuprinde şi valoarea de diverse si neprevăzute, în procent de 

…..%, adică ……….. lei (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) la care se adaugă TVA în 

valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda), conform centralizatorului valoric 

anexat, valoare care va fi decontată, doar daca apar cheltuielile cu serviciile si lucrările. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât 

mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu 

graficul de execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre). 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere 

şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul)  

şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice 

ofertă primită. 

 

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

 

 

 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ …… 

  

 

 

 

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate 

    de subcontractanţi                                       .…...(% din preţul total ofertat) 

2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită 

    sub forma:                                                   ....….. 

    în cuantum de:                                            10 (% din preţul total ofertat) 

3. Perioada de garanţie de bună execuţie                               24 luni calendaristice 

4. Perioada de mobilizare (durata de la data 

    primirii ordinului de începere a lucrărilor 

    până la data începerii execuţiei)                            .....… zile calendaristice 

5. Termenul pentru emiterea ordinului de 

    începere a lucrărilor (de la data semnării 

    contractului)                                             .....… zile calendaristice 

6. Penalizări pentru întârzieri la termene                              0,1 (% din valoarea contractului) 

    intermediare şi la termenul final de  execuţie 

7. Limita maximă a penalizărilor                                        .....…(% din preţul total ofertat) 

8. Limita minimă a asigurărilor                                        .....…(% din preţul total ofertat) 

9. Perioada medie de remediere a defectelor                 ....... zile calendaristice 

 

 

 

 

Operator economic, 

……................................. 

(semnătura autorizată) 
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CENTRALIZATOR VALORIC 

 

„Canalizare menajeră str. Munkacsy Mihaly, str. Bethlen Gabor şi str. Bem Jozsef, Oraşul 

Valea lui Mihai” 

 
 Nr. 

Crt. 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Valoare  

- lei fără T.V.A. - 

Durata de execuţie  

a etapelor - zile -  

Execuţie lucrări 

1.   

150 
2.   

3.   

4.   

Recepţie la terminarea lucrărilor 

5 
Durata de efectuare a recepţiei la 

terminarea lucrărilor 

 
15 

TOTAL GENERAL– lei fără T.V.A. 

(fără diverse şi neprevăzute) 

 
 

Valoare cheltuieli diverse şi neprevăzute  

(10%) 

 
 

TOTAL GENERAL– lei fără T.V.A. 

Valoare cu diverse şi neprevăzute/ 

Durată de execuţie a etapelor ofertate 

 

165 

 

 

 

                                                                           Operator economic, 

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

                                                              (semnătura autorizată) 

 

 

             Notă:   Execuţia obiectelor se va ataca simultan la ordinul scris al achizitorului, cu 

respectarea duratei contractuale. 

           Situaţiile de lucrări finalizate se vor prezenta distinct pentru fiecare obiect studiat si pe 

fiecare categorie de lucrări pe hârtie şi în format electronic. 

          Durata de execuţie va cuprinde obligatoriu  şi durata de efectuare a recepţiei la terminarea 

lucrărilor. 
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 Formular nr. 12 

 

Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

ORGANIZAREA LUCRARILOR 

 

 

Ofertantul va furniza cel puțin următoarele informații minime: 

 

a) Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul in cauza:  

Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrângerilor fizice impuse de amplasamentul 

in cauza, prin elaborarea unei planșe care sa prezinte următoarele: 

1. Limitele instalațiilor de proces  

2. Conductele, canalele si camerele principale 

3. Clădiri 

4. Zone de depozitare  

5. Accese in șantier 

6. Lucrări temporare 

Planșa va include dimensiuni si etichete.  

 

b) Aspecte de ordin operațional ale lucrărilor existente ce trebuie menținute (acolo unde este 

cazul) 

 

Ofertantul va demonstra ca facilitățile/instalațiile ce trebuie menținute vor rămâne in operare in 

timp ce Lucrările propuse se vor afla in execuție. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, 

însoțit de planșe si/sau diagrame. Planul pentru toate Lucrările Temporare necesare pentru păstrarea 

funcțiunilor lucrărilor existente vor fi prezentate. 
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Formular nr. 13 

Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

 

 

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRARII 

 

 

 

Ofertantul va furniza cel puțin următoarele informații minime: 

 

Ofertantul va descrie soluția tehnica, tehnologiile si fluxul tehnologic propus/propuse (in 

conformitatea cu pct.IV.4.1 din fisa de date), abordarea sa generala si metodologia pentru 

implementarea lucrărilor inclusiv descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru elementele 

majore ale lucrărilor de construcție si reabilitare, inclusiv programul propus de acesta pentru lucrări. 

Ofertantul va include de asemenea planuri sau diagrame pentru a arata fazele de lucruri propuse si 

amplasamentul pentru oricare lucrări temporare necesare pentru întreținerea lucrărilor existente in 

timpul construcției.  
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 Formular nr. 15 

 

Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

PROGRAM 

 

 

Ofertantul va prezenta următoarele informații minime: 

 

Un program de lucru pentru execuție lucrări cu descrierea pe scurt ale activităților principale, 

arătând ordinea si durata in care Ofertantul ași propune sa realizeze lucrările. In mod special, 

programul va arata  

 

1. lucrările temporare si permanente de construit, 

2. toate activitățile de interfața cu lucrările existente si operarea acestora, 

3. perioadele pentru revizuire a documentelor antreprenorului de către Inginer, 

4. succesiunea, timpul si durata activităților, inclusiv a testelor, 

5. perioadele necesare pentru pregătirea documentației pentru toate avizele si aprobările 

necesare, si  

6. perioadele prevăzute pentru obținerea autorizației de construire înaintea execuției lucrărilor 

de construcție 

 

In cazul in care programul prezentat nu include cerințele acestui paragraf, ofertantul va anexa o 

diagrama a momentelor critice (grafic de execuție) care sa reprezinte programul execuție si sa 

detalieze activitățile relevante, datele, alocările de resurse de munca si echipamente, etc. Intrările 

planificate ale partenerilor asocierii si sub-antreprenorilor vor fi evidențiate de asemenea (in termeni 

de activități realizate, timp, etc.).  
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Formularul nr. 16 

      Operator economic  

   …………... ..................  

       (denumirea/numele) 

 

 

 

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE DERULARE A ACHIZIŢIEI/ 

„Canalizare menajera str. Munkacsy Mihaly, str.Bethlen Gabor si str. Bem Jozsef, Orasul 

Valea lui Mihai” 

 

  

 

 

Nr. 

Crt. 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2016 

Zile/Luna/ Valoare 

..  ….. ….. …… ….. 

Execuţie lucrări 

1       

2       

3       

4       

 

 

Notă !    Durata de execuţie  165 (unasutăsaizecisicinci) zile, de la data data întocmirii P.V. 

de predare – primire a amplasamentului, astfel: 150 (unasutăcincizeci) zile execuţie + 15 

(cincisprezece) zile durata de efectuare a recepţiei la terminarea lucrărilor   

Durata de execuţie va cuprinde obligatoriu  şi durata de efectuare a recepţiei la terminarea 

lucrărilor. 

Graficul de executie va fi detaliat pe portiuni (obiect) conform proiect. 

Lucrarile din grafic pot fi atacate simultan la ordinul scris al achizitorului, cu respectarea 

duratei contractuale. 

 

        La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorului că sunt 

îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie, conform  

HG 273/2004.     
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Formularul nr. 17 
 

     Operator economic 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor referitoare la condițiile de 

munca si protecția muncii 

 

 

 

 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al 

……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere ca mă angajez sa 

prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii 

referitoare la condițiile de munca si de protecție a muncii, care sunt in vigoare in Romania. 

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile 

referitoare la condițiile de munca si de protecție a muncii si am inclus costul pentru îndeplinirea 

acestor obligații. 

 

 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ștampilă), in calitate de 

__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 

OFERTANTUL..........................................  (denumirea/numele) 
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FORMULARUL nr.18 

        Operator economic 

    ……………………….. 

    (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 

 Subsemnatul …………… (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al …............... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 

aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat, privind executarea 

contractului …... sunt reale. 

 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg ca 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 în legătură cu activitatea noastră. 

 

    Data completării ……...............(ziua, luna anul). 

 

Ofertant / Lider de asociaţie, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

subcontractant 

Sediul 

subcontractantului 

Obiecte de 

activitate 

relevante ale 

subcontractantului 

CUI 

Partea/părţile din 

contract ce urmează a 

fi prestate/executate de 

către fiecare 

subcontractant 

1     Denumirea 

lucrărilor/serviciilor ce 

vor fi executate/prestate 

de subcontractant:  

 

Valoarea lucrărilor / 

serviciilor ce vor fi 

executate / prestate de 

subcontractant: (lei, 

fără TVA): … 

…………. 

Procent din valoarea 

totală a contractului: 

…………… 

….      

 

Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant. 

Datele din tabelul de mai sus trebuie să se regăsească şi în Acordurile de subcontractare. 

 

 

 

Data completării ……...............(ziua, luna anul). 
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Ofertant / Lider de asociaţie, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

Notă: Dacă nu sunt subcontractanţi, în coloana 2 – Denumire subcontractant, se va completa „nu 

este cazul”, iar tabelul următor nu se va mai completa. 

 

 

Semnăturile subcontractanţilor: 

 

 Reprezentant 

Ofertant / Lider 

de asociaţie 

Reprezentant 

subcontractant 1 

Reprezentant 

subcontractant 2 

……

……

…… 

Numele/denumirea 

subcontractantului 

    

Numele persoanei  

autorizate 

    

Semnătura autorizată     

 

    Data completării ……...............(ziua, luna anul). 

 

Ofertant / Lider de asociaţie, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

    Operator economic                                                                                     Formularul nr.19 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor referitoare la protecţia 

mediului 

 

 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al 

……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 

aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii, că vom respecta şi implementa pe parcursul 

execuţiei lucrărilor cuprinse în ofertă reglementările naţionale de mediu şi standardele UE în 

domeniu. 

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile 

referitoare la protecţia mediului si am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații. 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnatara şi ștampilă), in calitate de 

__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

____________________________________. 

                                                       (denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 

OFERTANTUL..........................................  

(denumirea/numele) 
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Operator  economic                                                                                        Formular nr. 20 

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

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA IMM 

I. Datele de identificare a întreprinderii 

Denumirea întreprinderii:  

Adresa sediului social: 

Codul de identificare fiscală: 

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent:  

II. Tipul întreprinderii 

Bifaţi, după caz, tipul întreprinderii: 

 Întreprindere autonomă  

în acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situaţia economico-financiară a 

solicitantului. Se va completa doar această pagină, fără alte anexe. 

 Întreprindere parteneră  

Se vor completa şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa 

A „Întreprinderi partenere” precum şi fişele de parteneriat aferente. 

 Întreprindere legată 

Se vor completa şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa 

B „Întreprinderi legate” precum şi fişele de legătură aferente. 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii
1
 

 

Exerciţiul financiar de referinţă
2
: ..... 

Numărul mediu anual de 

salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă 

(lei) 

Active totale 

(lei) 

   

Important:  

Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care ar 

determina încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere 

mică, mijlocie sau mare). 

 Nu 

 Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar 

anterior) 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu 

realitatea. 

Numele, funcţia, ştampila şi semnătura 

reprezentantului legal 

Data întocmirii 

 

                                                 

1
 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 

2
 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele 

realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau 

asociaţi.  

file:///F:/PUBLIC/AC/VLM/2015/Bethlen/Modele/00075875.htm
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Formular nr. 21 

 

 

MODEL DECLARAŢIE INIŢIALĂ PRIVIND ÎNDEPLINIREA CERINŢELOR DE 

CALIFICARE 
 

 

 

Operator Economic  

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

(denumirea)  

 

 

 

 

DECLARAŢIE* 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic), în calitate de:  

- ofertant unic (cu ofertă individuală)  

- ofertant asociat (cu ofertă comună)  

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV 

.............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an),  

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în 

documentaţia de atribuire, după cum urmează :  

Situaţia personală  

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale  

Situaţia economico-financiară  

Capacitatea tehnică şi/sau profesională  

Standarde de asigurare a calităţii  

Standarde de protecţie a mediului.  

(se bifează după caz)  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia 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 potrivit prevederilor 

legale.  

Data completării Operator economic,  

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

(semnătură autorizată) 

ANEXA 1  

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succint modul concret de îndeplinire a 

documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea 

contractantă:  

A Situaţia personală:  

•....................................  

•………………………  

•………………………  

•……………………….  

•………………………  

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:  
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•....................................  

•………………………  

•………………………  

•……………………….  

•………………………  

C Situaţia economico-financiară:  

•....................................  

•………………………  

•………………………  

•……………………….  

•………………………….  

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:  

•....................................  

•………………………  

•………………………  

•……………………….  

•………………………….  

E Standarde de asigurare a calităţii:  

•....................................  

•………………………  

•………………………  

•……………………….  

•………………………….  

F Standarde de protecţie a mediului:  

•....................................  

•………………………  

•………………………  

•……………………….  

•……………………… 

 

 

 

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte 

asemenea.  

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a 

prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea 

cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.  

 

Data completării  

 

Operator economic,  

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

(semnătură autorizată) 
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________________                                                                                     Formularul nr.22 

(denumire ofertant) 

 

 

 

Declaraţie pe proprie răspundere privind partea/părţile din propunerea tehnică şi/sau din 

propunerea financiară declarate confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de 

proprietate intelectuală 

 

 

Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………. (denumirea/numele societăţii 

ofertante),  declar pe propria răspundere, că pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având 

ca obiect…………………………. (denumirea contractului de achiziţie publică), aplicată de 

…………… (autoritatea contractantă), conf. Art. 170 din OUG34/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare, informaţiile din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt 

confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

 

1. Oferta tehnică…………………… 

2. Oferta financiară……………………… 

 

Subsemnatul, declar că…………………………………………………………………. 

                                                                

 

                   

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

Data completării                                                    (numele şi prenumele reprezentantului legal) 

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

                                                                             (semnătura reprezentantului legal) 

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

                                                                                         (ştampila societăţii) 
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 Formular  C6 
 

 

 

 
                                                       LISTA 

                                   cuprinzând consumurile de resurse materiale1) 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

|Nr. |        Denumirea         |    |Consumurile|  Preţul unitar  |Valoarea (exclusiv T.V.A.)|          |Greutatea| 

|crt.|    resursei materiale    |U.M.| cuprinse  |(exclusiv T.V.A.)|       - mii lei -        |Furnizorul| (tone)  | 

|    |                          |    | în ofertă |   - mii lei -   |    (col. 3 x col. 4)     |          |         | 

|----+--------------------------+----+-----------+-----------------+--------------------------+----------+---------| 

| 0  |            1             | 2  |     3     |        4        |            5             |    6     |    7    | 

|----+--------------------------+----+-----------+-----------------+--------------------------+----------+---------| 

|1.  |.....................     |....| ......... | ............... | ........................ | ........ | ....... | 

|2.  |.....................     |....| ......... | ............... | ........................ | ........ | ....... | 

|3.  |.....................     |....| ......... | ............... | ........................ | ........ | ....... | 

|... |.....................     |....| ......... | ............... | ........................ | ........ | ....... | 

|    |                          |    |           |                 |                          |          |         | 

|    |Resurse nenominalizate    |    |           |                 |                          |          |         | 

|    |(cel mult 20% din valoarea|    |           |                 |                          |          |         | 

|    |totală a resurselor       |    |           |                 |                          |          |         | 

|    |materiale)                | -  |     -     |        -        | ........................ |    -     | ....... | 

|------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------  

|                                 ___            |mii lei:                                    | 

|                                 \              |                                            | 

|                           TOTAL /  M:          |--------------------------------------------| 

|                                 ---            |euro:                                       | 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                                                                                          Operator economic, 

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

                                                                                                                                             (semnătura autorizată) 
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Formular  C7 

 

 

 LISTA 

 cuprinzând consumurile cu mâna de lucru1) 
  

----------------------------------------------------------------------------------

----------- 

Nr.   Denumirea  Consumurile (om/ore)  Tariful mediu  Valoarea (exclusiv T.V.A.) 

crt.  meseriei   cu manopera directă    - lei/oră -          - mii lei -          

Procentul2) 

                                                          (col. 2 x col. 3) 

----------------------------------------------------------------------------------

----------- 

 0        1               2                  3                    4                    

5 

----------------------------------------------------------------------------------

----------- 

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

- 

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

- 

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

- 

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

- 

----------------------------------------------------------------------------------

-----------                                                  

mii lei: ............ 

            \    ....................  .............  --------------------------  

........... 

      TOTAL / m:                                      euro: ............... 

            --- 

----------------------------------------------------------------------------------

----------- 

 

 

 

                                                                                                                                               Operator 

economic, 

                                                                                                                                            

……............................... 

                                                                                                                                             (semnătura 

autorizată) 
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Formular  C8 

 
                                                   LISTA 

                cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii1) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

Nr.   Denumirea utilajului       Consumurile               Tariful orar          Valoarea 

(exclusiv T.V.A.) 

crt.     de construcţii     - ore de funcţionare -  - lei/oră de funcţionare -          - mii lei 

- 

                                                                                     (col. 2 x 

col. 3) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

0              1                      2                         3                            4 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------                                                                            

       |mii lei: ............ 

               \                                  |                           | 

         TOTAL / U:           .................   |                           |euro: 

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

               ---                                |                           | 

--------------------------------------------------                             ------------------

---------- 

 

                                                                                                                                               Operator 

economic, 

                                                                                                                                            

……............................... 

                                                                                                                                             (semnătura 

autorizată) 
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Formular  C9 

 
                                                     LISTA 

                                cuprinzând consumurile privind transporturile1) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

                                         Elementele rezultate din analiza 

                 Tipul                lucrărilor ce urmează să fie executate     Tariful          

Valoarea 

Nr.                de                 --------------------------------------      unitar      (exclusiv 

T.V.A.) 

crt.           transport                  tone          km         ore de     - lei/t x km -     - mii 

lei - 

                                      transportate   parcurşi    funcţionare 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

0                  1                       2             3            4             5                 6 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

1. Transport auto (total), 

    din care, pe categorii: 

    1.1. ........................... 

    1.2. ........................... 

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

2. Transport pe cale ferată (total), 

   din care, pe categorii: 

   2.1. ............................ 

   2.2. ............................ 

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

3. Alte transporturi (total) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ___                                                                           |mii lei: ..... 

      \                                                                     |                   |------

-------- 

TOTAL /  t:                                                                         |euro: ........ 

      ---                                                                  | 

----------------------------------------------------------------------------                     ------

-------- 

 

 

 

                                                                                                                 Operator economic, 

                                                                                                                                            

……............................... 

                                                                                                            (semnătura autorizată) 
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NOTA JUSTIFICATIVĂ PRIVIND 
 

1. Determinarea valorii estimate fără TVA, a contractului de execuție lucrări; 

2. Stabilirea procedurii de achiziție conform legii; 

3. Alegerea criteriilor de calificare şi/sau selecție;  

4. Stabilirea criteriului de atribuire a contractului de achiziţie publică :   

Canalizare menajera str. Munkacsy Mihaly, str. Bethlen Gabor si str. Bem Jozsef, Orașul Valea 

lui Mihai” 
 

1. Determinarea valorii estimate fara TVA, a contractului de executie lucrari: 

    Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 1.400.531,24 lei fără TVA, care cuprinde şi cuantumul 

aferent procentului de diverse şi neprevăzute, prevăzută şi stabilită de proiectantul lucrării, în devizul 

general al proiectului tehnic, valoare aprobată în Consiliul Local al Orașului Valea lui Mihai.  

Valoarea totală estimată – 1.400.531,24 lei fără TVA cuprinde: 

a) C+M – 1.309.336,24  lei fără TVA 

b) cheltuieli diverse şi neprevăzute – 65.139,00 fără TVA 

c) organizare de șantier - 26.056,00 lei fără TVA 

    conform Devizului general al proiectantului lucrării – S.C. ISPE S.A. 

        Achizitorul va deconta din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevăzute, doar daca 

apar, cheltuielile cu serviciile şi lucrările care pot fi incidente pe parcursul derulării contractului si care 

nu reprezintă modificări substanţiale ale acestuia. 

 

2. Stabilirea procedurii de achiziţie conform legii:  

 Având in vedere ca valoarea estimata in euro fără TVA a contractului de achiziţie publică se 

încadrează sub pragul valoric de 5.000.000 Euro, in conformitate cu art. 124 lit. c) din OUG nr. 

34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziție publica – 

cu modificările si completările ulterioare, pentru achiziţia menţionată se propune aplicarea procedurii 

de “cerere de oferte“ 

 

3. Alegerea criteriilor de calificare şi/sau selecție:  

           Având in vedere natura si complexitatea obiectului contractului supus prezentei proceduri 

achizitorul apreciază că este necesară demonstrarea de către ofertanţi a potenţialului tehnic şi financiar 

de care dispun, care va reflecta posibilitatea concretă a acestora de a îndeplini contractul, fiind  

interesată în a se convinge asupra faptului că, operatorul economic care va fi declarat câştigător în 

cadrul procedurii de atribuire a contractului mai sus menţionat, poate susţine din punct de vedere 

financiar realizarea contractului şi are capacitatea, din punct de vedere tehnic, de a-şi îndeplini 

obligaţiile contractuale asumate, motiv pentru care se impune stabilirea unor cerinţe minime de 

calificare referitoare la situaţia economică şi financiară şi la capacitatea tehnică şi/sau profesională.  

         Achizitorul a stabilit criteriile de calificare şi selecţie luând în considerare obiectul contractului, 

precum şi capacităţile pieţei specifice căreia i se adresează contractul în paralel cu necesitatea de a 

asigura condiţiile de concurenţă reală pentru o procedură de atribuire. 

           In stabilirea acestor criterii am avut de asemenea in vedere principiile enunţate în cadrul art. 2, 

alineatul 2 din OUG 34/2006, aprobată cu modificările şi completările ulterioare. 

Tipul contractului : Execuţie lucrări 

Titlul contractului: 
Canalizare menajera str. Munkacsy Mihaly, str. 

Bethlen Gabor si str. Bem Jozsef, Orașul Valea 

lui Mihai” 

Sursa de finanţare: Bugetul local  

Beneficiar/Achizitor: Orașul Valea lui Mihai 
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Obiectivul contractului: 

„Canalizare menajera str. Munkacsy Mihaly, str. 

Bethlen Gabor si str. Bem Jozsef, Orasul Valea 

lui Mihai” cuprinde toate construcțiile necesare 

pentru realizare lucrărilor de construcții privind 

realizarea sistemului de canalizare menajeră pe 

străzile Munkacsy Mihaly, str. Bethlen Gabor si str. 

Bem Jozsef. 

Elementele principale ale lucrărilor ce urmează a se 

executa au următoarele caracteristici: 

 

- Execuție rețea canalizare in lungime de 

1220 ml; 

- Racorduri canalizare lungime totala 1072 

ml 

- Cămine 26 buc. 

 

Cod CPV 

45000000-7  Lucrări de constructivi (Rev.2) 

45232411-6 Lucrări de construcții de canalizări de 

ape reziduale (Rev.2) 

Condițiile contractului: Condiţii de Contract 

pentru execuție lucrări 

Condițiile generale de contract au fost alese de 

finanțator ca fiind general recunoscute la nivelul 

Uniunii Europene. 

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în 

registrul comerţului sau al profesiei 

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 

Criteriu Motivaţie alegere criteriu 

Informații si formalităţi necesare pentru evaluarea 

respectării cernitelor : 

1. Declarate privind neîncadrarea in 

prevederile art.180 din OUG 34/2006 

Modalitatea de îndeplinire:  

Declaraţie pe proprie răspundere (completare 

Formular nr.4 )  

Justificarea acestei solicitări rezidă în prevederile 

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, cu modificările si completările ulterioare, 

care prevede: Autoritatea contractantă are 

obligaţia de a exclude din procedura aplicată 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 

orice ofertant/candidat despre care are cunoştinţă 

că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin 

hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru participare la activităţi ale unei 

organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru 

fraudă şi/sau pentru spălare de bani. 

2. Declaraţie privind neîncadrarea în 

prevederile art. 181 din  OUG 34/2006 

Modalitatea de îndeplinire :   

Declaraţie pe proprie răspundere (completare 

Formular nr.4) 

Condiţie de calificare : achizitorul nu va califica 

ofertantul care înregistrează datorii la bugetul 

consolidat precum şi la cel local (indiferent de 

cuantumul acestora) – din documentele prezentate 

trebuie să reiasă  ca ofertantul/candidatul nu are 

datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in 

care este prevăzut termenul limita de depunere a 

ofertelor. Dovada achitării impozitelor şi taxelor se 

Justificarea acestei solicitări rezulta din 

prevederile art. 181, 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 si 

completările ulterioare. unde se prevede: 

Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude 

dintr-o procedură pentru atribuirea contractului 

de achiziţie publică orice ofertant/candidat care 

se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

    a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii 

pronunţate de judecătorul-sindic; 
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va face prin prezentarea formularelor tip emise de 

organismele competente din care sa reiasă 

îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata lunii 

anterioare celei în care se depun ofertele. 

 Pentru persoanele juridice române documentele se 

prezintă în original, copie legalizată sau copie 

conformă cu originalul iar pentru persoanele juridice 

străine documentele se prezintă în original sau copie 

conformă cu originalul şi vor fi însoţite de traducere 

autorizată. 

    b) Abrogată 

    c) nu şi-a 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 

este stabilit; 

    c^1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a 

îndeplinit în mod defectuos obligaţiile 

contractuale, din motive imputabile ofertantului 

în cauză, fapt care a produs sau este de natură să 

producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 

    d) a fost condamnat, în ultimii trei 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; 

e)  prezintă informaţii false sau nu prezintă 

informaţiile solicitate de către autoritatea 

contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii 

criteriilor de calificare şi selecţie. 

3. Declaraţie "Certificat de participare la 

licitaţie cu ofertă independentă" 

        Documente de confirmare :  

Declaraţie pe proprie răspundere (completare 

Formular nr.5) 

Justificarea acestei solicitări rezultă din 

necesitatea stabilirii faptului că participarea 

operatorilor economici la respectiva procedura 

este făcută in concordanţă cu regulile de 

concurenţă – Încadrare legală O.G. 75/2001, 

republicată 2004, Ordonanţa privind organizarea 

şi funcţionarea cazierului fiscal si Ordinului nr. 

314 din 12.10.2010. 

4. Declaraţie  privind neîncadrarea în situaţiile 

prevăzute la art. 69
1
 din OUG 34/2006 

       Documente de confirmare : 

Declaraţie pe proprie răspundere (completare 

Formular nr. 6) 

Pentru aceasta declaraţie, persoanele ce dețin funcții 

de decizie in cadrul autorităţii contractante in ceea 

ce privește organizarea, derularea si finalizarea 

procedurii de atribuire in sensul articolului 

menţionat sunt următoarele:    

Nyakó Iózsef   Primar 

Bánházi Miklós Consilier local 

Belan István  Consilier local 

Chis Gheorghe Cristian Consilier local 

Csengeri Csongor-Antal Consilier local 

Czeglédi Iulia  Consilier local 

Gazsi Ianos-Zsolt Consilier local 

Boros Josif  Consilier local 

Hegedus Attila  Consilier local 

Horváth Sándor-Krisztián Consilier local 

Karsai Jozsef Attila  Viceprimar 

Marian Alexandru Consilier local 

Kovács Attila  Consilier local 

Krizsán Csaba-Géza Consilier local 

Nagy László  Consilier local 

Justificarea acestei solicitări rezulta tocmai din 

prevederile art. 69¹ unde se stipulează ca 

”Ofertantul/Candidatul/Ofertantul 

asociat/subcontractantul care are drept membri în 

cadrul consiliului de administraţie/organ de 

conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari 

ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 

afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care 

se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt 

acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce 

deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii 

contractante este exclus din procedura de 

atribuire.” 
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Pap Sándor-György Consilier local 

Szilagyi Attila  Consilier local 

Szilágyi Ferenc  Consilier local 

Benkovits Angela-Mariana Sef birou contabilitate 

Nagy Szabolcs – Imre Preşedinte -comisia de 

evaluare 

Indrie Ovidiu Membru - comisia de evaluare 

Munteanu Octavian Vasile Membru - comisia de 

evaluare 

Oroszi Imre Membru - comisia de evaluare 

Karsai Jozsef Attila Membru - comisia de 

evaluare 

Krisan Zsolt Bela Membru supleant - comisia de 

evaluare 

Egri Gyorgy Laszlo  Membru  supleant - comisia de 

evaluare 

 

Declaraţia va trebui prezentată atât de către 

subcontractant, cât si de terţul susţinător, dacă este 

cazul sau in cazul unei asocieri de către fiecare 

membru al asocierii.  

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

Criteriu Motivaţie alegere criteriu 

Informații si formalități necesare pentru evaluarea 

respectării cerințelor menționate: 

Pentru toate documentele solicitate în cadrul 

acestei secțiuni pentru persoanele fizice/juridice 

române se va permite depunerea acestora în oricare 

din formele original/copie legalizata/copie lizibila 

cu mențiunea „conform cu originalul” iar, pentru 

persoanele fizice/juridice străine documentele se 

prezintă în original/ copie legalizata/copie lizibila 

cu mențiunea „conform cu originalul” si vor fi 

însoțite de traducerea autorizata în limba româna. 

        Pentru persoanele juridice române  

Documente de confirmare:  -   se va prezenta 

certificatul constatator emis de Oficiul Registrului 

Comerțului  de pe lângă Tribunalul Teritorial, din 

care sa rezulte cel puțin informațiile legate de 

structura acționarilor, reprezentanților legali, 

obiectul de activitate. Informațiile cuprinse in 

certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale 

la data limita de depunere a ofertelor.  Obiectul 

contractului trebuie să aibă corespondent în codul 

CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC. 

Se va face dovada autorizării pentru activitatea 

specifica domeniului obiectului contractului 

conform Art. 15 din legea nr 359/2004.  

        Pentru persoanele juridice străine 

 Documente de confirmare: -  se va prezenta un 

document echivalent care dovedesc o formă de 

înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de 

vedere profesional, conforme legii ţării de 

rezidenţă a operatorului economic.(se va verifica 

prin accesarea 

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

Justificarea acestei solicitări rezidă în prevederile 

art. 183, 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 si completările ulterioare, 

unde se prevede: Autoritatea contractantă are 

dreptul de a solicita oricărui operator economic să 

prezinte documente edificatoare care să 

dovedească forma de înregistrare ca persoană 

fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori 

apartenenţă din punct de vedere profesional, în 

conformitate cu prevederile din ţara în care 

ofertantul/candidatul este stabilit. 

 



 

69 

 

In cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare 

asociat are obligația de a demonstra îndeplinirea 

cerinței pentru acele activităţi asumate prin acordul 

de asociere. 

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară   

Criteriu Motivaţie alegere criteriu 

Cifra medie de afaceri globală  pe ultimii 3 (trei) 

ani  (2012, 2013, 2014)  să fie cel puţin egală cu 

suma de 1.300.000 lei. 

Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie privind cifra 

de afaceri (Completare Formular nr. 7) 

Pentru conversia în RON, dacă situaţiile financiare 

sunt întocmite în altă monedă, se va lua în 

considerare cursul mediu de referința publicat de 

Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv. An 

Curs de schimb RON/EUR 2012 - 4,4581; 2013 - 

4,4153; 2014 - 4,4443. 

 Terț susținător financiar - daca este cazul. 

Capacitatea economică şi financiară a operatorului 

economic poate fi susţinută în conformitate cu art. 

186 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 

aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 

337/2006, cu modificări si completări ulterioare.  

In cazul in care candidatul îşi demonstrează  

capacitatea economică şi financiară invocând si 

susţinerea acordata de către o alta persoana (conf. 

art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are 

obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, 

prin prezentarea unui angajament ferm  al persoanei 

respective conf. Formular nr. 7A, prin care aceasta 

confirma faptul ca va pune la dispoziție ofertantului 

resursele financiare invocate. Persoana ce asigura 

susținerea economico financiară nu trebuie sa se afle 

in situația care determina excluderea din procedura 

de atribuire conf. prevederilor art. 180,  art. 181 lit.  

a), c^1), d)  si e) si art. 69^1 din OUG 34/2006, cu 

toate modificările si completările ulterioare, 

prezentând in acest sens Formular nr. 4, si 

Formular nr. 6. 

Autoritate contractantă dorește sa aibă acces la 

toate datele de identificare ale Contractantului 

astfel încât sa poată avea o comunicare rapida. 

Totodată dorim sa ne asiguram ca sunt respectate 

regulile de evitare a conflictului de interese 

prevăzute in Secțiunea a 8-a din OUG 34/2006. 

Totodată achizitorul dorește sa dea posibilitatea 

cat mai multor ofertanți sa participe la aceasta 

procedura de atribuire a contractului de lucrări. 

Justificarea acestei solicitări rezulta din 

prevederile art. 184 coroborat cu art. 185, alin. 

(1), lit. b) 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 si completările ulterioare, 

unde se prevede: Autoritatea contractantă are 

dreptul de a solicita ca operatorul economic care 

participă la procedura de atribuire a contractului 

de achiziţie publică să facă dovada situaţiei sale 

economice şi financiare - Demonstrarea situaţiei 

economice şi financiare se realizează, după caz, 

prin prezentarea unuia sau mai multor documente 

relevante, cum ar fi: … b) bilanţul contabil sau 

extrase de bilanţ, în cazul în care publicarea 

acestor bilanţuri este prevăzută de legislaţia ţării 

în care este stabilit ofertantul/candidatul … 

 

 

III.2.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională 

Criteriu Motivaţie alegere criteriu 
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Pentru demonstrarea capacitații profesionale 

necesare implementării cu succes a contractului, 

ofertantul va prezenta ca experiența similara in 

calitate de ofertant, asociat sau daca ofertantul 

beneficiază de susținere conf. art.190-

OUG.34/2006, următoarele cerințe minime: 

Prezentarea listei lucrărilor executate in ultimii 5 

ani din care sa rezulte ca au fost executate in 

conformitate cu normele profesionale in domeniu si 

ca au fost duse la bun sfârșit. Ofertantul trebuie sa 

fi executat: cel puţin un contract de lucrări similare 

având ca obiect realizarea de rețele de canalizare 

menajera cu o lungime totala minim 1200 ml. 

Mod de îndeplinire : Completare Formular nr. 8, 

Formular nr. 8.1  

Pentru confirmarea experienței similare ofertantul 

va prezenta următoarele: 

- copii după părți relevante ale contractului/ 

contractelor declarate sau documentele 

constatatoare eliberate de autoritatile contractante 

la finalizarea contractelor de lucrări. Din aceste 

documente trebuie sa reiasă: beneficiarul, cantitatea 

(lungimea), perioada (inclusiv data încheierii 

contractului) si locul execuției lucrărilor; 

- procesul-verbal de recepție finala, procesul-verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor sau procese 

verbale de recepție parțiala care sa ateste faptul ca 

lucrările au fost executate in conformitate cu 

normele profesionale in domeniu si ca au fost duse 

la bun sfârșit. 

 

Numărul de ani solicitați in vederea demonstrării 

experienței similare se va calcula prin raportare la 

data limita de depunere a ofertelor. 

Achizitorul poate analiza experiența generala in 

calitate de antreprenor, modul in care Ofertantul s-

a achitat de îndatoririle contractuale, lucrări 

executate,  perioadele de timp in care s-au derulat 

contractele, întârzierile (daca este cazul), etc. 

In consecința consideram necesara solicitarea unui 

contract similar de lucrări pentru a ne asigura ca  

ofertantul a mai executat astfel de lucrări in bune 

condiții. 

Aceasta cerința reflecta nevoia de a avea un 

Executant experimentat, care sa fi executat lucrări 

similare (de natura celui care face obiectul 

procedurii).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informaţii privind asocierea (daca este cazul) 

Operatorul economic nominalizat lider al asociației 

trebuie confirmat prin depunerea scrisorilor de 

împuternicire semnate de persoanele cu drept de 

semnătura din partea tuturor asociaților individuali 

din cadrul asociației. 

În cazul ofertei declarate câștigătoare, la încheierea 

contractului de achiziție publica, autoritatea 

contractanta va solicita viitorului câștigător 

contractul legalizat – Acord de asociere model -   

Formularul nr. 3 şi 3A. 

Achizitorul dorește sa se asigure ca toți asociații 

își asuma răspunderea solidara pentru execuția 

contractului, că liderul asociației este împuternicit 

sa se oblige si sa primească instrucțiuni de la si în 

numele tuturor asociaților, individual si colectiv, 

si ca liderul asociației este responsabil pentru 

execuția contractului, inclusiv plăţile. 

 Terț susținător tehnic si profesional - 

daca este cazul. Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala a operatorului economic poate fi 

susţinută în conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si 

(3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificări 

si completări prin Legea nr. 337/2006, cu 

modificări si completări ulterioare.  

In cazul in care candidatul îşi demonstrează 

capacitatea tehnica si profesionala invocând si 

susţinerea acordata de către o alta persoana (conf. 

art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are 
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obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, 

prin prezentarea unui angajament ferm  al persoanei 

respective conf. Formular nr. 8A, şi Anexa 1 la 

Formular nr. 8A, prin care aceasta confirma faptul 

ca va pune la dispoziție ofertantului resursele 

tehnice si profesionale invocate si va prelua 

execuţia obligaţiilor din contract. Persoana ce 

asigura susținerea tehnica si profesionala nu trebuie 

sa se afle in situația care determina excluderea din 

procedura de atribuire conf. prevederilor art. 180,  

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

34/2006, cu toate modificările si completările 

ulterioare, prezentând in acest sens si Formular nr. 

4 şi  Formular nr. 6. 

 Informații privind subcontractanții 

Informaţii privind partea din contract pe care 

operatorul economic are, eventual, intenţia să o 

subcontracteze.  

Daca este cazul, ofertantul are obligaţia de a 

preciza partea/părțile din contract pe care urmează 

sa le subcontracteze, procentul din valoarea 

contractului de lucrări de execuție, care va fi 

îndeplinit de cutre subcontractanți si datele de 

recunoaștere ale subcontractanților propuși. 

In cazul in care unul sau mai mulți subcontractanți 

urmează sa îndeplinească părţi din contractul de 

achiziție publica, autoritatea contractanta va solicita 

la încheierea contractului, prezentarea contractelor 

încheiate între viitorul contractant si 

subcontractanții nominalizați de acesta în oferta, 

care se constituie în anexa la contract. 

Daca un grup de operatori economici depune oferta 

comuna, fiecare membru al grupului are obligaţia 

de a completa Formular nr.18 -  Declaraţie privind 

partea/ părţile din contract care sunt îndeplinite de 

subcontractanţi şi specializarea acestora . 

Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţia 

prevăzută de art. 69
1
 din OUG nr. 34/2006, sub 

sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 

Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte 

modul de îndeplinire a viitorului contract de 

achiziţie publică, conform art. 45 din OUG nr. 

34/2006, ofertantul are dreptul de a include în 

propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta 

o parte din contractul respectiv. 

 

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

Criteriu Motivaţie alegere criteriu 

Cerința nr. 1 

Implementarea Standardului de Management al 

Calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau 

echivalent si anexele acesteia. 

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un 

organism independent care atestă că acesta are 

implementat, conform ISO 9001, un sistem de 

management al calităţii pentru activităţile care 

fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. 

Operatorii economici care nu deţin un astfel de 

certificat vor furniza dovezi prin care să ateste 

conformitatea cu standardul specificat sau dacă 

nu urmează aceleaşi metode din standard, trebuie 

să dovedească că îndeplinesc nivelurile de 

Implementarea sistemului de management al calităţii 

ne asigura ca: 

 sunt identificate procesele si sunt repartizate in 

organizație 

 este determinata succesiunea si interacțiunea 

acestor procese 

 sunt determinate criteriile şi metodele necesare 

pentru ca atât operarea cât şi controlul acestor 

procese să fie eficace 

 sunt asigurate resursele şi informaţiile necesare 

pentru funcţionarea şi ţinerea sub control a acestor 

procese 

 sunt monitorizate, măsurate şi analizate aceste 

procese 
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4. Stabilirea criteriului de atribuire a contractului de achizitie publica:   

 Propunem spre aprobare alegerea criteriului de atribuire „preţul cel mai scăzut” al ofertei 

corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor documentaţiei de atribuire, având în vedere fondurile 

limitate si necesitatea incadrarii in acestea, nefiind identificate alte surse de finanţare la data iniţierii 

procedurii de atribuire. 

 La stabilirea acestui criteriu am avut in vedere principiul privind eficienta utilizării fondurilor 

publice enunţat la art. 2 lit. f) din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 

 Consideram ca toate cerintele propuse vin in sprijinul nostru in sensul realizării unor lucrări 

performante si eficiente in exploatare.  

           În cazul în care exista 2 sau mai mulţi ofertanţi situaţi pe primul loc, care oferă preţuri identice, 

autoritatea contractantă va solicita acestora reofertarea în plic închis si sigilat. Clasamentul final se va 

stabili în urma comparării preturilor reofertate, respectând criteriul de atribuire stabilit. 

 

Persona responsabila cu 

Achizițiile publice 

 
 

performanţă stabilite de acesta.  sunt implementate acţiuni necesare pentru a realiza 

rezultatele planificate şi îmbunătăţi continuu aceste 

procese 

Cerința nr. 2 

Implementarea  Standardului privind sistemele de 

management al mediului în conformitate cu ISO 

14001 sau certificate echivalente si anexele 

acestora. 

 Ofertanţii au obligaţia de a prezenta certificat din 

seria ISO 14001 sau certificate echivalente.  

Beneficiarul dorește sa deruleze contractul cu un 

Operator Economic care sa aibă implementat 

sistemul de Management privind protecția mediului 

care sa ne asigure ca: 

 ofertantul are acces la personal specializat care să 

poată să trateze problemele legate de mediul  

înconjurător 

 ofertantul deţine sau are acces la echipamentul 

tehnic necesar protecţiei mediului 

 are implementate si aplica proceduri care sa 

conducă la minimizarea producerii de deșeuri, 

evitarea deversării produselor poluante, etc. 

Beneficiarul doreste sa se asigure ca operatorul 

economic a inteles cerintele proiectului in ceea ce 

priveste constrângerile impuse de derularea unui 

contract privind executia de lucrări. 

Conditii Contractuale Ofertantul a luat la cunostinta, a analizat si a 

acceptat clauzele caracteristice acestui contract. 

Formular nr. 1 - Cuantumul garanţiei de 

participare este de 26.000 lei. 

 

Cuantumul maxim al garanţiei de participare, 

conform OUG 34/2006 este de maxim 2%  din 

valoarea estimată a contractului fără cheltuielile 

diverse şi neprevăzute. 




