
























 
 

 
                                            Secţiunea III. 
 

Formulare 
 
Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea 
şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită 
comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 
 
Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele 
prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de 
persoanele autorizate. 
 

 
 

OPIS CU FORMULARELE DE COMPLETAT 
 
 
 

1. Formular 1 – Declaratie privind eligibilitatea; 
2. Formular 2 – Declaratie  privind neincadrarea in prev. Art. 181; 
3. Formular 3 – Declaratie participant la procedura; 
4. Formular 4 - Evitarea conflictului de interese; 
5. Formular 5 - Certificat de participare la licitaţii cu ofertă independentă; 
6. Formular 6 – Informatii generale; 
7. Formular 7 – Lista principalelor lucrari efectuate in ultimii 5 ani; 
8.Formularul 8  - Fisa de experienta similara;  
9. Formular 9 – Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele; 
10. Formular 10 – Lista cu personalul direct responsabil de îndeplinirea contractului; 
11. Formular 11 – Declaratie subcontractanti; 
12. Formular 12 – Scrisoare de inaintare; 
13. Fomular 13 – Acord asociere; 
14. Formular F1 – Formular de oferta; 
15. Formular F2 – Anexa la formularul de oferta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formularul nr. 1 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE  
 

privind eligibilitatea 
 
 
Subsemnatul,___________________________ reprezentant împuternicit al 

_____________________________________________________________________,  
                       (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 

aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din 
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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006 respectiv în ultimii 5 ani 
nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea 
la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  
   
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
  
 
Data completării             

…………………                         
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    Formularul nr. 2 
OPERATOR ECONOMIC                                                     
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situa ţiile prev ăzute la art. 181 din ordonan ţă 

 
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului 

economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 
......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de 
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea 
podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], 
organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 
a) nu  am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;  
b) 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 este stabilit până la 
data solicitată.................; 

c) în ultimii 2 ani, mi-am indeplinit corespunzator  obligatiile contractuale, neexistand 
situatii care au produs sau ar putea sa produca, din motive imputabile mie, grave 
prejudicii beneficiarilor; 

d) nu am 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)  nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea 
contractanta, in scopul  demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 

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

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

 Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul nr. 3 
 

 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
   (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  

privind calitatea de participant la procedură 

 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................... (denumirea 
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că la procedura de .............................................................    (se    
menţionează   procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
................................................................. (se menţionează obiectul contractului), aplicată de 
.................................................... (autoritatea contractantă), cu termen de depunere a 
candidaturilor în data de .............................. (se menţionează data stabilită pentru 
depunerea candidaturilor) 
particip şi depun candidatură: 
�  în nume propriu; 
� ca asociat în cadrul asociaţiei......................................................... 
� ca subcontractant al....................................................................... 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
2. Subsemnatul declar că: 
� nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici; 
� sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în 
anexă. 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire 
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 
parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte îin fiecare detaliu 
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
......................................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire 
la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 
Data completării             
…………………           
 

Operator economic, 
_________________ 

 
 
 
 

     



 
      Formularul  nr. 4 

   Operator Economic 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la art. 691 

 
 
 
 

Subsemnatul(a)....................................................................... [se inserează numele 
operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/ofertant 
asociat/subcontractant/tertul sustinator,   participant la procedura de 
............................................................ [se menţionează procedura] pentru achiziţia de 
.............................................................................................................................................................
......... [se inserează, după caz, denumirea produsului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data 
de ........................... [se inserează data], organizată de 
................................................................................... [se inserează numele autorităţii contractante], 
declar pe proprie răspundere că: 
 
-nu am membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 
supervizare şi /sau 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 din OUG nr.34/2006, cu persoane care deţin funcţii de decizie în 
cadrul ……………………..[se inserează numele autorităţii contractante]. 
 

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

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
  
 
Data completarii  
..........................           

 
 

Operator economic, 
………………………. 

(semnatura autorizată) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                            Formularul nr.  5 
OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

   (denumirea/numele) 

 
CERTIFICAT 

de participare la licitatie cu ofertă independentă 

I. Subsemnatul/Subsemnati, ..................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai 
......................................, intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie 
publică organizată de ..........., in calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data 
de ................., certific/certificăm prin prezenta că informatiile continute sunt adevărate si 
complete din toate punctele de vedere. 

II. Certific/Certificăm prin prezenta, in numele ........................, următoarele: 

1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 

2. consimt/consimtim descalificarea noastră de la procedura de achizitie publică in 
conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate si/sau incomplete in orice 
privintă; 

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să 
inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de ofertă; 

4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoană fizică sau 
juridică, alta decat ofertantul in numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează 
in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publică sau ar putea oferta, intrunind conditiile de 
participare; 

5. oferta prezentată a fost concepută si formulată in mod independent fată de oricare 
concurent, fără a exista consultări, comunicări, intelegeri sau aranjamente cu acestia; 

6. oferta prezentată nu contine elemente care derivă din intelegeri intre concurenti in ceea 
ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta 
sau nu la respectiva procedură sau intentia de a include in respectiva ofertă elemente 
care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 

7. oferta prezentată nu contine elemente care derivă din intelegeri intre concurenti in ceea 
ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

8. detaliile prezentate in ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui 
concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntată de contractor. Sub 
rezerva sanctiunilor prevăzute de legislatia in vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate in prezentul certificat sunt adevărate si intrutotul conforme cu realitatea. 

Operator economic, 

_________________ 

   (semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 

 



 

Formularul nr. 6 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 

    1. Denumirea/numele: 
    2. Codul fiscal: 
    3. Adresa sediului central: 
    4. Telefon: 
       Fax: 
       Telex: 
       E-mail: 
    5. Certificatul de inmatriculare/înregistrare ..................../(numarul, data si locul de 
inmatriculare/înregistrare) 
    6. Obiectul de activitate, pe domenii: ....................../(in conformitate cu prevederile din 
statutul propriu) 
    7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: .............../(adrese complete, 
telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/înregistrare) 
    8. Principala piata a afacerilor: 
    9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 

Nr. 
crt. 

Anul Cifra de afaceri 
anuala      

la 31 decembrie                                    
(lei) 

Cifra de afaceri anuala 
     la 31 decembrie                                          
(echivalent EURO) 

1. 2013    
2. 2014   
3. 2015    

Media anulă   
 
 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
…………………………. 

(semnatura autorizat ă ) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

    
 



 
    

Formularul nr.7 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
 
     (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani 

 
Subsemnatul(a) ……...........................……….. (numele şi prenumele), reprezentant 
împuternicit al …........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa 
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
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. 
 
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
    A – Procent îndeplinit de executant din valoarea totală a contractului (%) 
    B – Cantitatea (U.M.) 
    C – Perioada de derulare a contractului**) 
 

Nr. 
crt. 

Obiectul contractului  
(din care să reiasă 
faptul că s-au executat 
lucrări similare) 

Denumirea / numele 
beneficiarului 
/clientului 
şi adresa acestuia 

Calitatea 
executantului 
*) 

Preţul 
contractului 
***) Lei 
(RON) sau 
EUR 

A B C 

 1 
 

2 3 4 5 7 8 

Contractul care va fi luat în calcul la verificarea cerinţelor minime de calificare 
1        
Alte contracte relevante 
 2        
        
Total valoare contracte   

 
*) 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. 
***) Se va lua în calcul cursul BNR valabil pentru data finalizării contractului respectiv, aşa 
cum a fost acesta  înscris în tabel. 
Data completării             

…………………               
Operator economic, 

_________________(semnătura autorizată) 
 
 



 
Formular nr. 8 

 
OFERTANTUL 
_____________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 
EXPERIENTA SIMILARA*) 
 
 
 
1. Denumirea și obiectul contractului: ___________________________________. 
Numărul si data contractului: ____________________________________. 
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 
Tara: ____________________. 
3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului: 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 _ 
|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 
 _ 
|_| contractant asociat 
 _ 
|_| subcontractant 
 
4. Valoarea contractului:      exprimata in  exprimata 

moneda in care in echivalent 
s-a încheiat  euro 
contractul 

a) iniţiala (la data semnării contractului):   _____________ ___________ 
b) finala (la data finalizării contractului):   _____________ ___________ 
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de 
soluţionare: ___________________________. 
6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin 
care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similara: _________________________. 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
 
 
 

Ofertant, 
_______________ 

(semnătura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                        Formular 9 

 
 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND UTILAJELE, INSTALA ŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE 

DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA COR ESPUNZĂTOARE 
A CONTRACTULUI DE LUCR ĂRI  

 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
 (denumirea si adresa autorităţii contractante) 
în legatură cu activitatea noastra. 

 
Operator economic , 

………… ………………. 
(semnatura autorizat ă ) 

 



 
 
 

Formularul nr. 10 

OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  
 Privind personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului  

 
Subsemnatul(a) ……...........................……….. (numele şi prenumele), reprezentant 
împuternicit al …........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa 
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
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 si adresa autorităţii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra. 
 
 
1. Informatii privind angajaţii 

 
 Personal angajat cu 
contract de muncă  
(funcţia) 

Profesia angajaţilor  
(conform diplomei de absolvire 
sau calificărilor) 

Nr. angajaţi 

Personal de conducere 

   

   

   

Personal de execuţie 

   

   

   

 Total  
 
 
2. Personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului 
 
Subsemnatul ………………………….…………………………, declar pe propria răspundere 
că pentru îndeplinirea contractului voi utiliza următorul personal de specialitate: 
 
 

Post/Nume Studii  Alte cursuri Experienţa 
profesională 



(facultate, 
liceu, 
şcoală 
profesional
ă sau 
postliceală) 

relevante 
pentru 
contract şi 
autorizaţii/ 
diplome/ 
specializări 
obţinute 

În 
domeniu 

În relaţii 
contractual
e cu 
ofertantul  

1. 
(numele complet) 

  Nr. ani: Nr. ani: 

Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: 
…………………………………. 
(acesta poate să fie oricare dintre operatorii economici participanţi la procedură) 

2.  

(numele complet) 

  Nr. ani: Nr. ani: 

Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: 
…………………………………. 
(acesta poate să fie oricare dintre operatorii economici participanţi la procedură) 

3.  

(numele complet) 
  Nr. ani: Nr. ani: 

Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: 
…………………………………. 
(acesta poate să fie oricare dintre operatorii economici participanţi la procedură) 

 
Data completării             

…………………                         
Operator economic, 

_________________ 
(semnătura autorizată) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Formularul nr.11 
OPERATOR ECONOMIC 
____________________ 
   (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND SUBCONTRACTANŢII 
 

(partea/părţile din contract care sunt îndeplinite  
de subcontractanţi şi specializarea acestora) 

 
 
Subsemnatul(a) ……....................................……….. (numele şi prenumele), reprezentant 
împuternicit al ….......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
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 si adresa autorităţii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra. 
 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …..............….... (se precizează data 
expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
Nr. 
crt. 

Denumire 
subcontractant

/adresa/CUI 
 

Specializare 
subcontractant 

Partea/părţile 
din contract ce 
urmează a fi 

subcontractate 

Procentul din 
valoarea 

contractului 
reprezentat de  

lucrările ce 
urmează a fi 

subcontractate 

Acord 
subcontractor 

cu specimen de 
semnătură 

1      
….      
….      
            
Data completării             

…………………                       
Operator economic, 

_________________ 
(semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Formularul nr. 12 
OPERATOR ECONOMIC 
____________________ 
   (denumirea/numele) 

 
  

  
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

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

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

 

 
Ca urmare a inivtaţiei/anuntului de participare publicat în SEAP nr. ............. din ..................  

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea  contractului ............................ 

(denumirea contractului de achizitie publică) noi, ........................................................  

(denumirea/numele ofertantului), vă transmitem alăturat urmatoarele: 

 

Documentul .......................................................................... (tipul, seria/numărul, 

emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul şi în forma stabilite de 

dumneavoastră prin documentatia de atribuire. 

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

 
Cu stima, 

 
 

Data completării             

…………………                       
Operator economic, 

_________________ 
(semnatura autorizată 

 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
         

                                                              



 
 

                                                                                                  Form ular 13 
 
 

    

    

ACORD DE ASACORD DE ASACORD DE ASACORD DE ASOCIEREOCIEREOCIEREOCIERE    

    

    

        Noi, părtile  semnatare ______________________________, ne asociem pentru a realiza în 
comun contractul de achizitie publică, după cum urmează: 
 
- activităti economice ce se vor realiza în comun ___________________________ 
___________________________________________________________________________ 
- contributia fiecărei părti la realizarea sarcinilor economice comune, convenite __________ 
___________________________________________________________________________ 
- conditii de administrare si de conducere a asociatiei ________________________ 
___________________________________________________________________________ 
- modalitatea de împărtire a rezultatelor activitătii economice desfăsurate _______________ 
___________________________________________________________________________ 
- cauzele încetării asociatiei si modul de împărtire a rezultatelor lichidării ______________ 
___________________________________________________________________________ 
- repartizarea fizică, valorică si procentuală a lucrărilor preluate de fiecare asociat pentru 
executia obiectivului supus licitatei ______________________________________________ 
- liderul asociatiei __________________________________________________________ 
- alte clauze ________________________________________________________________ 
 
 
Data completării ________________ 
    

Liderul asociatieiLiderul asociatieiLiderul asociatieiLiderul asociatiei    

___________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
L.S. 
Asociat 1,                                    Asociat 2,                                    Asociat 1,                                    Asociat 2,                                    Asociat 1,                                    Asociat 2,                                    Asociat 1,                                    Asociat 2,                                    

Asociat 3,Asociat 3,Asociat 3,Asociat 3,    

_____________________         ____________________              __________________ 
(denumirea/numele)            (denumirea/numele)                           (denumirea/numele) 

 
  
    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI  - F1 
 
 ......................................... 
 (denumire/oferte ofertant) 

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 mentionată, să 
executăm ............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., 
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la 
care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 

 
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. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare): 
 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. 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. 
7. 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) 



Formular F2 

 
 
 
 ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI 
 
..................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 

 
ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI 

 
 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 
subcontractant (% din preţul total ofertat) 

 

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

 

3 Perioada de garanţie de bună execuţie 
(luni calendaristice) 

 

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

 

5 Termenul pentru emiterea ordinului de 
începere a lucrărilor (numărul de zile 
calendaristice de la data semnării contractului) 

 

6 Penalizări pentru întârzieri la termene 
intermediare şi la termenul final de execuţie (% 
din valoarea care trebuia să fie realizată) 

 

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) 

 

10 Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de 
plată lunare (garanţii, avansuri ) 

 

 

..................................................... 
(semnătura autorizată) 

 
L.S. 

 
 
 

 
 
 



 
 

SECŢIUNEA IV 
Modelul de contract - clauze contractuale obligatorii 
 
 

CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI 
Nr. ____________/____________________ 

 1. In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,  aprobata  prin Legea nr. 
337/2006, s-a incheiat prezentul contract de lucrari, 
 
 Între 
 
     ORASUL BREAZA , cu sediul în Breaza, str. Republicii, nr.82 B, telefon 0244/340.508, fax: 
0244/340.428,  cod fiscal nr. R 2845486, titulara a contului 
nr._________________________________, deschis la Trezoreria Campina , reprezentata prin  
Primar Costin Răzvan Bălăşescu, pe de o parte  

 
si 
 
S.C. _______________________________  , cu sediul __________________, judetul 

________________________, str. ___________________, nr. __________________,  
tel/fax:_____________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 
___________________________, CUI _________________________, titulara a contului nr. 
___________________________, deschis la Trezoreria __________________________ , 
reprezentata prin _________________________  în  calitate de  executant, a intervenit prezentul 
contract, în baza Raportului Procedurii de Atribuire nr. ___________________. 
 2. Definitii 
2.1. - În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract – actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, încheiat între 
o autoritate contractanta, în calitate de “achizitor”, si un executant de lucrari, în calitate de 
“executant”; 

b) achizitor si executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul 
contract; 

c) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor în baza contractului 
pentru îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract; 

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute în Caietul 
de sarcini si în propunerea tehnica; 

e) amplasamentul lucrarii - locul în care executantul executa lucrarea; 
f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii 

sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut în momentul încheierii contractului si care face 
imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii 
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu 
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti. 

g) zi- zi calendaristica; an - 365 de zile. 
3. Interpretare 

3.1.- In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2.- Termenul “zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se 
specifica in mod diferit. 

Clauze obligatorii   
  4. Obiectul  principal al contractului 



 4.1. -  Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze   lucrarea, “ Reparație tronson de drum 
str.23 August, de la str.Libertății până la str.Peștișori, în orașul Breaza, județul 
Prahova”. 
 
           5. Pretul contractului 
  5.1.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului , pretul de _________________ lei , la care 
se adauga T.V.A. in suma de ___________________ lei  , pentru executia, şi finalizarea  
obiectivului: , “ Reparație tronson de drum str.23 August, de la str.Libertății până la 
str.Peștișori, în orașul Breaza, județul Prahova”. 
 
           6. Durata contractului 
 6.1.-  Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de ambele parti si inceteaza sa produca 
efecte la data semnarii Procesului verbal de receptie finala. 
 6.2. - Termenul de executie a lucrarii este de 1 luna, incepand de la data emiterii Ordinului de 
incepere a lucrarilor si a predarii amplasamentului.  
  
          7. Executarea contractului 
 7.1. - Executarea contractului incepe dupa  predarea amplasamentului, respectiv in 2 zile de la data 
semnarii si inregistrarii contractului. 
 
          8. Documentele contractului 
 8.1. - Natura si volumul lucrarilor sunt precizate în documentatia tehnica, care devine anexa la 
prezentul contract, documentatie care trebuie respectata în totalitate. 
 8.2. - Documentele prezentului contract sunt: 

a) acte aditionale, daca exista; 
b) propunerea tehnica si propunerea financiara; 
c) caietul de sarcini; 
d) garantia de buna executie; 
e) alte anexe la contract. 

      
          9. Protectia patrimoniului cultural national 
 9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, în relatiile dintre parti, ca fiind 
proprietatea absoluta a achizitorului. 
 9.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau 
oricare alte persoane sa nu îndeparteze sau sa nu deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar 
imediat dupa descoperirea si înainte de îndepartarea lor, de a înstiinta achizitorul despre aceasta 
descoperire si de a îndeplini dispozitiile primite de la achizitor privind îndepartarea acestora. Daca 
din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera întârzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, 
prin consultare, partile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la pretul contractului. 

9.3. - Achizitorul are obligatia, de îndata ce a luat cunostinta despre descoperirea obiectelor 
prevazute la clauza 9.1, de a înstiinta în acest sens organele de politie si comisia monumentelor 
istorice.      
           10. Obligatile principale ale executantului 
10.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia 
viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, în concordanta cu obligatiile asumate prin 
contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevazute în contract. 
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de 
si pentru contract, în masura în care necesitatea asigurarii acestora este prevazute în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract. 
(3) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, 
viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii 
contractului. 



(4) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 
prevederilor si a reglementarilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile 
ulterioare. 
10.2. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de începerea 
executiei lucrarii, graficul de plati necesar pentru executia lucrarilor, în ordinea tehnologica de 
executie. 
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta 
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu 
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii 10/1995 privind calitatea în constructii, cu 
modificarile ulterioare. 
(2) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost întocmite 
de el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectata de 
catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor. 
 (3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele 
contractului, caietele de masuratori (atasamente) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, 
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le 
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor. 
10.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului în orice 
problema mentionata sau nementionata în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care 
executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are 
dreptul de a ridica obiectii în scris, fara ca obiectiile respective sa îl absolve de obligatia de a 
executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 
(2) În cazul în care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati 
în executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 
10.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de 
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si 
resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilitatii respective. 
(2) În cazul în care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare în pozitia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, 
pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei în care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte 
furnizate în scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant executantul are 
obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la 
trasarea lucrarilor. 
10.6. - Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are obligatia: 

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier 
este autorizata si de a mentine santierul (atâta timp cât acesta este sub controlul sau) si lucrarile 
(atâta timp cât acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) în starea de ordine necesara 
pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura si de a întretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 
îngradire, alarma si paza, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de 
catre alte autoritati competente, în scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului 
riveranilor; 

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si în afara 
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice 
sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 
10.7. - Executantul este responsabil pentru mentinerea în buna stare a lucrarilor, materialelor, 
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse în opera de la data primirii ordinului de 
începere a lucrarii pâna la data semnarii procesului- verbal de receptie a acesteia. 
10.8. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are obligatia, 
în masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod 
abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care 

deservesc proprietatile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 



(2) Executantul va despagubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor în justitie, 
daunelor- interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 
legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.9. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 
catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va 
alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar 
ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora 
asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca 
deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.   
           (2) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va 
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu 
sau care se afla pe traseul santierului. 
10.10.- Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia: 

i) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe santier; 
ii) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna si de a îndeparta de pe santier darâmaturile, molozul sau lucrarile provizorii 

de orice fel, care nu mai sunt necesare. 
           (2) Executantul are dreptul de a retine pe santier pâna la sfârsitul perioadei de garantie numai 
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligatiilor sale în perioada de garantie. 

      10.11. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
constructiei, ivite într- un interval de 10 ani de la receptia lucrarii şi, după împlinirea acestui 
termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a 
nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 

 10.12. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 
 i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelctuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile 
sau utilajele folosite  
pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in aceasta; si 
 ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei 
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de 
catre achizitor. 
 
             11. Obligatiile achizitorului 
11.1. - La începerea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele 
necesare în vederea executiei lucrarilor. 
11.2. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului, fara plata, daca nu s- a 
convenit altfel, urmatoarele: 

a) amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina; 
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier; 
c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata; 
d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pâna la limita 

amplasamentului santierului. 
            (2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de 
masurat se suporta de catre executant. 
11.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului întreaga documentatie 
necesara pentru executia lucrarilor contractate. 
11.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinta, a cailor 
de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea 
cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 
11.5. - Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse în cel mult 
5 zile de la notificarea executantului. 
11.6. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte 
informatii furnizate executantului, precum si de dispozitiile si livrarile sale.  



 
 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
12.1.-  În cazul în care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa îsi îndeplineasca obligatiile 
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca majorari de 
intarziere, o suma echivalenta cu o cota de 0,01 % pe zi din valoarea lucrarilor nefinalizate la 
termen. 
12.2. - În cazul în care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota 
de 0,01% pentru fiecare zi de intirziere ,din plata neefectuata. 
12.3.-  Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul 
partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune- interese. 
12.4.- Achizitorul îsi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa 
adresata executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca 
aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 
executant. În acest caz executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 13. Garantia de buna executie a contractului 
13.1 - Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului fara TVA. Modul de 
constituire a garantiei de buna executie: 1) Instrument de garantare emis în conditiile legii de o 
societate bancara ori de o societate de asigurari, si se va prezenta în original. 2) Retineri succesive 
din sumele datorate pentru facturi partiale. In cazul constituirii prin retineri succesive, contractantul 
are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in 
administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma 
initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie 
mai mica de 0,5% din pretul contractului. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii 
asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita 
prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin 
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta 
are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizând obligatiile care nu au fost respectate. 
 
         Restituirea garantiei de buna executie se va face dupa cum urmeaza : 
           - 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la  data incheierii procesului verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu au fost ridicate pana la acesta data pretentii asupra ei, iar 
riscul pentru vicii ascunse este minim. 
           - restul de 30% din valoarea garantiei la expirarea duratei de garantare a lucrarilor executate, 
pe baza procesului verbal de receptie finala. 
13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in limita 
prejudiciului creat, daca executantul nu indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. 
13.3.-   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. 
13.4.- Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului. 
  
            14. inceperea si executia lucrarilor 
 
14.1. - (1) Executantul are obligatia de a începe lucrarile în  (doua) zile de la primirea ordinului în 
acest sens din partea achizitorului. 
(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului  data inceperii efective a lucrarilor. 
 14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform duratei de executie si sa fie terminate la data 
stabilita.  
(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu îsi 
îndeplineste îndatoririle prevazute la clauza 10.1 alin. (2), achizitorul este îndreptatit sa îi fixeze 
executantului un termen pâna la care activitatea sa intre în normal si sa îl avertizeze ca, în cazul 
neconformarii, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 



14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili 
conformitatea lor cu specificatiile cuprinse în anexele la contract. Partile contractante au obligatia 
de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest 
scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea executantului si a dirigintelui de 
santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, 
în ateliere, depozite si oriunde îsi desfasoara activitatile legate de îndeplinirea obligatiilor asumate 
prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 
14.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta în propunerea tehnica; verificarile si 
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei 
provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. 
(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru 
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si încercarilor, inclusiv al manoperei 
aferente acestora, revin executantului. 
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 
în opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare 
calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar 
achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
14.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea 
achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrari, inclusiv 
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. 
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia achizitorului, 
si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul. 
(4) În cazul în care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate 
conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea lucrarilor intra in 
sarcina beneficiarului. 
  
 15. Întârzierea , prelungirea /suspendarea si sistarea lucrarilor 
15.1. - În cazul în care: 

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 
ii) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin 

încalcarea contractului de catre acesta îndreptatesc  executantul de a solicita prelungirea 
/suspendarea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci ,prin 
consultare, partile vor stabili: 

(1) orice prelungire / suspendare a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contratului. 

 
 16. Finalizarea lucrarilor 
16.1. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut sa fie finalizat într- un 
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat în termenul convenit de parti, termen care 
se calculeaza de la data începerii lucrarilor. 
16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica în scris achizitorului ca 
sunt îndeplinite conditiile de receptie, solicitând acestuia convocarea comisiei de receptie. 
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren achizitorul 
va aprecia daca sunt întrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. în cazul în care se 
constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu- se si 
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si 
deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie. 
 
16.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile în vigoare. în functie de 
constatarile facute , achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 
16.4. - Receptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si 
functional. 



  
 17. Perioada de garantie acordata lucrarilor   
17.1. - Perioada de garantie este de ______________ ani si curge de la data receptiei la terminarea 
lucrarilor si pâna la receptia finala. 
17.2. - (1) În perioada de garantie executantul are obligatia, în urma dispozitiei date de achizitor, de 
a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor 
defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale. 
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala 
proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorita : 

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau 

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti 
din lucrari; sau 

iii) neglijentei sau neîndeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau 
implicite care îi revin în baza contractului. 
(3) În cazul în care defectiunile nu se datoreaza din vina executantului, lucrarile fiind executate de 
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari 
suplimentare. 
17.3. - În cazul în care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 alin. (1), achizitorul 
este îndreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente 
acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite 
acestuia. 
            
  18. Modalitati de plata  
18.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant, in termen de 30 zile de la data 
facturarii. 
18.2. (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 si sigura verificarea 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 de catre achizitor în termen de 5 zile de la 
depunerea lor,  la sediul Primariei Breaza.        
 18.3. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 
semnat de comisia de recepţie. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi 
din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. Recepţia finală va fi 
efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.  
18.4. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si scceptarea situatiei de plata 
definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, 
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 
18.5. - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul- verbal de receptie finala nu va fi 
semnat de comisia de receptie ,care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. 
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie, 
Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de 
eliberarea certificatului de receptie finala. 
  
              19. Ajustarea  pretului contractului 
19.1.- Pentru lucrarile executate platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiara, anexa la contract. 
19.1. Pretul contractului nu se actualizeaza. 
 
               20. Asigurari 
20.1. - (1) Executantul are obligatia de a încheia, înainte de începerea lucrarilor, o asigurare ce va 
cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de 
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii împuterniciti sa 



verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte 
persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 
suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". 
(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polita sau 
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, 
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
20.2.- Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune- interese, compensatii platibile 
prin lege, în privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina 
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora. 
 

 21. Cesiunea 
21.1  Părţilor le este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile născute 
rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 
 
              22. Amendamente 
22.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului prin act aditional numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 
interesele comerciale, legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data încheierii 
contractului. 
 
               23. Subcontractanti 
23.1. - Executantul are obligatia de a încheia contracte cu subcontractantii desemnati, în aceleasi 
conditii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
23.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor cuprinzând datele de recunoastere a acestora, precum si contractele 
încheiate cu acestia se constituie în anexe la contract. 
23.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul în care îndeplineste 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul în care îndeplineste 
partea sa din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune- interese subcontractantilor, daca acestia nu 
îndeplinesc partea lor din contract. 
23.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata 
achizitorului. 
 
                24. Forta majora 
24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
24.2.- Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada în care actioneaza aceasta. 
24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia. 
24.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat si în mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care îi stau la dispozitie, în 
vederea limitarii consecintelor. 
25.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune- interese. 
 
 
 



  25. Solutionarea litigiilor 
25.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu 
îndeplinirea contractului. 
25.2. - Daca dupa 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul si executantul nu 
reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze  la Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti, fie de catre 
instantele judecatoresti de la locul executarii contractului. 
 
                26. Limba care guverneaza contractul 
26.1- Limba care guverneaza contractul este limba româna. 
 
                27. Comunicari 
27.1. - (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul 
primirii. 
27.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e- mail, cu 
conditia confirmarii în scris a primirii comunicarii. 
 
                 28. Rezilierea contractului 
28.1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul 
partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune- interese. 
28.2. - Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari în cel mult 30 de 
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului si 
care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar 
fi contrara interesului public. 
28.3 – Achizitorul are dreptul de a anula oricind contractul , printr-o notificare scrisa adresata 
executantului,fara nici o compensatie ,daca acesta da faliment sau este insolvabil , cu conditia ca 
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 
executant. 
28.4. - În cazul prevazut la clauza 28.2 si 28.3 executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a 
contractului. 
 
                 29. Legea aplicabila contractului 
29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Prezentul contract s-a incheiat în doua exemplare originale şi identice, cate unul pentru fiecare parte 
contractanta şi contine __________ pagini. 
   
  Achizitor,                                Executant,                          

PRIMARIA  BREAZA 
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FIȘA DE DATE A ACHIZI ȚIEI 
Aprob,                                                                                                 
Primar, 

         ing. Costin Răzvan Bălăşescu 

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT Ă 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: PRIMARIA ORASULUI BREAZA 
Adresa: Str. Republicii, nr. 82 B, Jud. Prahova 
Localitate: Breaza Cod postal: 105400 Tara: Romania 
Punct(e) de contact: Daniela Bunghez  Telefon: +40 0244340508 

 
E-mail: primariabreaza@yahoo.com Fax: +40 0244340428 
Adresa/ele de internet (daca este cazul):  
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): 
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 
 

Alte informaţii pot fi obţinute la: 
� Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 
□ Altele: completaţi anexa A.I 

Caietul de sarcini, documentația specifică (pentru concesiuni) şi/sau documentele suplimentare 
(inclusiv documentele pentru dialogulcompetitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: 

� Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior, in baza aunei 
solicitari scrise ce va cuprinde toate datele de identificare ale 
operatorului economic. 
□ Altele: completaţi anexa A.II 

Ofertele/proiectele sau solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 
� Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 
□ Altele: completaţi anexa A.III 

Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a  
ofertelor/candidaturilor 
Zile : 1 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor). 
Alte precizari:  

                         DA ■                            NU □ 

    ● Autoritatea contractanta va transmite prin fax, la numarul indicat de operatorii economici, toate 
clarificarile, modificarile sau comunicarile. 

I.2) TIPUL AUTORIT ĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPAL Ă(ACTIVIT ĂŢILE 
PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau 
federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale 
acestora 
□ Agenţie/birou naţional sau federal 
□ Colectivitate teritorială  
□ Agenţie/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană 
 
 

□ Servicii publice generale 
□ Apărare 
□ Ordine şi siguranţă publică 
□ Mediu 
□ Afaceri economice şi financiare 
□ Sănătate 
□ Construcţii şi amenajări teritoriale 
□ Protecţie socială 
□ Recreere, cultură şi religie 
□ Educaţie 
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�Altele (precizaţi): autoritate publica locala � Altele (precizaţi): servicii ale 
administratiei publice locale 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractanteda □ nu � 
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă/entitatea 
contractanta 
Contract :   
“Reparatie tronson de drum str.23 August, de la str.Libertății până la str.Peștișori, în 

orasul Breaza, judetul Prahova”. 
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de 
prestare a serviciilor 
a) Lucrări                                   
� 

B) Produse                                   
□ 

c) Servicii                                      
□ 

Executare                                  
� 
Proiectare şi executare               
□ 
Executarea, prin orice               
□ 
mijloace, a unei lucrări, 
conform cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractantă 

Cumpărare                                     
□ 
Leasing□ 
Închiriere□ 
Închiriere cu opţiune de                
□ 
cumpărare 
O combinaţie între acestea            
□ 

Categoria serviciilor:             nr. 
□□ 
(Pentru categoriile de servicii 1-
27, consultati anexa II la 
Directiva 2004/18/CE). 

Locul principal de executare 
jud. Prahova, orasul Breaza,  
- pe str.23 August 
Cod NUTS RO316 - Prahova 

Locul principal de livrare 
........................ 
Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 
........................ 
Cod NUTS □□□□□□ 

II.1.3) Procedura implică 
Un contract de achiziţii publice                                                              � 
Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)               □ 
Încheierea unui acord-cadru                                                                    □ 
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 
Lungimea tronsonului de drum este de 1.261,20 ml.  
Suprafata totala = 9.571,30 mp (6.336,15 + 3.235,15) mp; 
Suprafata care se suporta financiar si care face obiectul prezentului contract ce se va incheia  
de catre Primaria Breaza este de 6.336,15 mp. 
Suprafata reprezentând reparații lucrări de canalizare și racorduri canalizare, este de 3.235,15 
mp, suprafață ce se suportă financiar  de catre constructorul din cadrul proiectului „Reabilitarea 
si  modernizarea retelelor de apa si canalizare POS Mediu 2007 – 2013,  CL7”  
Lucrarile constau in preluarea denivelarilor cu un strat de 1,5-2,00 cm îmbracaminte 
asfal.bit.protej.strat de bază, așternere material tip geogril ptr.imbracaminti asfaltice si 
turnarea unui strat de uzura de 4 cm , EB 16 rul 50/70. 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 
 Vocabular principal  
Obiect principal  45233222-1 - Lucrari de pavare si de asfaltare 

(Rev.2)  
 

II.1.7) Contractul intr ă sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice  
da □ nu � 
II.1.8) Împăr ţire în loturi  (pentru precizări privind loturile utilizaţi                                                      
da □ nu � 
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              
da □ nu � 
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II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile) 
Conform documentatiei tehnice anexate. 
Valoarea estimată a contractului de  execuție, este de 434.102,96  lei fara T.V.A., pentru 
6.336,15 mp. 
II.2.2) Opţiuni  (după caz) da □ nu � 
Dacă da, valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca interval valoric 
Dacă da, descrierea acestor opţiuni:    - 
-După caz, aplicarea prev. art. 6 din HG nr. 925/2006 , preved. art. 122 lit. j./respectiv art. 252 lit. k. 
din O.U.G. nr. 34/2006. 
Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: 
în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 
Numărul de prelungiri  posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□ 
Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite,calendarul 
prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 
II.2.3) Procentul minim de lucrări/servicii care urmează să fie atribuite de concesionar unor terți 
(după caz, în cazul contractelor de concesiuni) 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINAL IZARE 

Durata în luni:  sau  în zile: 15 zile (de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor) 

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea preţului contractului                                                                                                    
da □ nu � 

SECŢIUNEA III: INFORMA ŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞITEHNICE 

III.1) CONDI ŢII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) 
III.1.1.a) Garanție de participare                                                                                                          
da � nu   □ 
Cuantumul garantiei de participare la licitatie este de:  8.000 lei sau 4.000 lei în situatia în care 
ofertantul intra în categoria Întreprinderilor mici si mijlocii. Perioada de valabilitate a garantiei 
pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, care este de 30 de zile si 
incepe sa curga de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de 
participare: in conditiile art. 86 din HG nr. 925/2006. 
Neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei, conform HG 925/2006 
(actualizata la zi) art. 33, alin. (3), lit. b). In cazul in care ofertantii vor dori constituirea garantiei de 
participare in valuta se va avea in vedere cursul oficial BNR din data publicarii invitatiei de 
participare. Garantia de participare se poate constitui si prin Ordin de plata in contul 
RO68TREZ5225006XXX002748, deschis la Trezoreria Campina sau numerar la casieria Primariei 
Breaza. 

III.1.1.b) Garanție de bună execuție                                                                                                     
da � nu □ 
Cuantumul garantiei de buna executie este de 5%. Garantia de buna executie se constituie în coditiile 
prevazute la art. 90 din H.G. nr. 925/2006. in cazul constituirii prin retineri succesive din sumele 
datorate pentru facturile partiale, în conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 
suma initiala pe care o va depune contractantul în contul deschis la dispozitia autoritatii contractante 
va fi de 0,5% din pretul contractului. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna 
executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006. 
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante 
Bugetul local. 
III.1.3) Forma juridic ă pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 
contractul (după caz) 
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Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)                                
da □ nu � 
Dacă da, descrierea acestor condiţii: □□□□ 
III.1.5. Legislația aplicabilă 
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, 
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii; 
c)   www.anrmap.ro; www.anap.ro  
III.2) CONDI ŢII DE PARTICIPARE 

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: 
Informa ții și formalit ăți necesare pentru evaluarea respectării cerin țelor 
Se vor prezenta: 
a) Formularul nr. 1  - Declaratie privind eligibilitatea; 
b) Formularul nr. 2  - Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare;Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator pentru 
situatiile prevazute la art.181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, daca este cazul;  
c) Formularul nr. 3  – Declaratie privind calitatea de participant la procedura; 
d) Formularul nr. 4  - Declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 
din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu 
persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, declaratie care se depune în 
egala masura si de subcontractanti/terti sustinatori daca este cazul).  
Persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, respectiv Primaria Breaza, sunt: 1. 
Costin Razvan Balasescu – Primar; 2. Richea Gheorghe – Viceprimar; 3. Eleana Modoveanu - 
Secretar oras. Alte persoane cu functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si 
finalizarea procedurii de atribuire in speta, sunt: 1. Dedu Margareta – referent de specialitate; 2. 
Bedreag Cristian – consilier superior;  3. Elena Sichim - consilier superior, 4. Filimon Mariana - 
economist control financiar preventiv, 5.Cobianu Florentina - inspector serviciul financiar, 6.Necula 
Marian – Sef serviciu situatii de urgenta, 7.Goran Maria Catalina - consilier juridic, 9. Bunghez 
Daniela – Sef Serviciu PFI + API. Consilierii locali ai orasului Breaza sunt: 1. Anton Madalina; 2. 
Barna Gheorghe; 3. Bartusica Dan; 4. Bogdan Gabriel; 5. Anton Andrei Florentin; 6. Aldea Dumitru 
Catalin; 7. Cartoaje Florin; 8.Ferastraeru Nicolae; 9. Gradinaru Marian; 10.Mitrea Radu Daniel; 
11.Nica Justinian Feodor; 12.Parlog Mihai George; 13. Soiu Mihail; 14.Tanasa Vasile; 15.Tudor 
Florian;16.Vasilescu Daniel. 
 
e) Formular 5 - Certificat de participare la licitaţii cu ofertă independentă 
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
Informa ții și formalit ăți necesare pentru evaluarea respectării cerin țelor menționate: 
Cerinte obligatorii: 
Certificat constatator (sau document echivalent) emis de Registrul Comertului (sau autoritatea 
echivalenta din tara in care ofertantul este rezident), emis cu cel mult 30 de zile inaintea datei limita de 
depunere a ofertei, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu 
originalul”.  
Ofertantul trebuie sa aiba inscrise in certificat ca domenii de activitate cele cu codul CAEN 
corespondente pentru activitatile ce fac obiectul contractului, conform legislatiei nationale sau 
echivalentul conform legislatiei statului in care operatorul economic isi are sediul. In cazul unui grup 
de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca asociatii au 
ca domenii de activitate cele cu codul solicitat pentru partea din contract pe care o realizeaza. Tertul 
nu poate sustine un operator economic ofertant cu codul sau CAEN, din considerentul ca un cod 
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CAEN ii apartine in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.  

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară 
Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 
evaluarea respectării cerințelor menționate  

 Modalitatea de îndeplinire  

Cerinta nr. 1 Cifra medie de afaceri globala pe 
ultimii 3 trei ani (2013, 2014, 
2015) sa fie cel putin : 800.000 lei. 

Se va prezenta – Informatii generale 
Formularul F6  
 
 

III.2.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională 
Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 
evaluarea respectării cerințelor menționate  

Modalitatea de îndeplinire 

Cerinta 1 
Lista lucrarilor executate 
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii 
împreună) trebuie să demonstreze experienţă 
similară în ultimii 5(cinci) ani (calculaţi până la data 
limită de depunere a ofertelor) prin intermediul a 
unui  contract de lucrari in suma de cel putin 
400.000 lei  care a avut ca obiect: 
-lucrari de asfaltare. 
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei 
similare urmatoarele:  
- copii dupa parti relevante ale 
contractului/contractelor declarate sau documentele 
constatatoare eliberate de autoritatile contractante la 
finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste 
documente trebuie sa reiasa:  
- beneficiarul,  perioada (inclusiv data incheierii 
contractului) si locul executiei lucrarilor;  
-  procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 
sau procese verbale de receptie partiala care sa 
ateste faptul ca lucrarile au fost executate in 
conformitate cu normele profesionale in domeniu si 
ca au fost duse la bun sfarsit;  
- recomandare. 

Se vor prezenta urmatoarele documente: 
Formularul 7 - Declarația și lista privind 
principalele lucrari si servicii 
executate/prestate in ultimii 5 ani; 
Formularul 8   - Fisa de experienta similara.  
 

Cerinta 2 
Dotarea tehnica 
Cerinta nr. 2: Ofertantul va prezenta o Declaratie 
referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele 
tehnice de care dispune pentru indeplinirea - 
corespunzatoare a contractului (statie de asfalt, 
cilindru compactor, autobasculanta, repartitor). 

Mod de îndeplinire cerinta nr. 2: Se va 
prezenta Formularul nr. 9  – declaraţie și 
anexa privind utilajele, instalaţiile, 
echipamentele tehnice de care dispune 
operatorul economic pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului de lucrări  

Cerinta 3 
Personal 
Cerinta nr. 3: Personal 
Ofertantii trebuie sa dispuna de resursele umane 
necesare indeplinirii in bune conditii a contractului.  
Ofertantii vor prezenta o Declaratie privind efectivul 
mediu anual al personalului angajat si asigurarea 
personalului de specialitate pentru indeplinirea 
contractului de achizitie publica (Un responsabil 
tehnic cu executia in domeniul constructiilor de 
drumuri). 

Mod de îndeplinire cerinta nr. 3 :  
Formularul nr.10.  Declaratie privind efectivul 

mediu anual al personalului angajat si 

asigurarea personalului de specialitate pentru 

indeplinirea contractului de achizitie publica. 

Ofertantul va prezenta lista personalului 
(numeric și profesional) care va fi folosit la 
realizarea contractului. 
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Cerinta nr.4: Informatii privind subcontractantii. Se 
va prezenta Formularul nr. 11 - Lista cuprinzând 
subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si 
stampilat de catre ofertant precum si de fiecare 
subcontractant în parte al acestuia). Se solicita datele 
de identificare ale subcontractantilor. In cazul în 
care pentru îndeplinirea contractului nu este 
necesara subcontractarea,operatorul economic va 
face precizarea „Nu este cazul” în cadrul 
formularului mentionat mai sus. 

Mod de îndeplinire cerinta nr. 4: Se va 
prezenta Formularul nr. 11  si datele de 
identificare ale eventualilor subcontractanti. 
Resursele materiale si umane ale 
subcontractantilor declarati se vor lua în 
considerare pentru partea lor de implicare în 
contractulcare urmeaza sa fie îndeplinit, daca 
sunt prezentate documenterelevante în acest 
sens. 

Cerinta 5. Informatii privind asociatii. În 
Formularul 13 se va specifica liderul asociatiei. În 
cazul asocierii a doi sau mai multi operatori 
economici, fiecare asociat va prezenta absolut toate 
documentele solicitate prin prezenta documentatie 
de atribuire cu titlul de documente de calificare, 
urmând ca îndeplinirea cerintelor minimale stabilite 
prin aceasta sa fie verificata prin cumularea 
capacitatilor/resurselor tuturor asociatilor prezenti în 
cadrul acelei asociatii. Documentele de calificare se 
vor prezenta în foldere separate, oferta tehnica si cea 
financiara urmând a fi semnate de catre liderul 
asociatiei. 

Se va completa Formularul 13. 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calităţii  
Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 
evaluarea respectării cerințelor menționate  

Modalitatea de îndeplinire 

Dovada implementarii unui sistem de management 
al calitatii in 
conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent. 

Se va prezenta: Un certificat emis de un 
organism de certificare sau alte documente care 
probeaza în mod concludent îndeplinirea 
cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de 
calitate, activitate procedurata, etc. similare cu 
cele prevazute drept conditie pentru obtinerea 
unei certificari SR EN ISO 9001. 

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)                                                                                                  
da □ nu � 
III.3) CONDI ŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesi da □ nu � 
 
III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările     profesionale ale 
membrilor personalului responsabil  pentru prestarea serviciilor respective  da □ nu � 

 

SECŢIUNEA IV: PROCEDUR Ă 

IV.1)  PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare 
IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire                                                    
Offline  �     On line  □ 
 
IV.1.1.b) Tipul procedurii 
Cumparare directa, Art, 19 din O.U.G. 34/2006 � 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A  PROIECTELOR (concurs de soluții) 

IV.2.1) Criterii de atribuire  (după caz,bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare sau  
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enumerați criteriile de atribuire în cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile 
de evaluare a proiectelor în cazul concursului de soluții ) 
Preţul cel mai scăzut                                                                                                                                         
� 

 

Sau  
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte                        
□ 

 

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică                                                                                    
da □ nu � 

 

Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz) 
 

 

IV.2.3. Numele participanților deja selectați ( în cazul unui concurs de soluții 
restrâns) 

 

IV.3) INFORMA ŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 
 
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterio r privind acelasi contract                                
da □ nu X 
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de 
participare 
ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   
FI   SV 
 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     X     □     □     □     
Altele: ___________________________________________________________________________- 
Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala 
de L.E.   
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (in cazul 
unei licitatii deschise,cerere de oferte) 
durata in luni: □□□ sau in zile: 30  (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii 
corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini, sens in care 
se vor respecta toate instructiunile prevazute în cadrul acestuia.  
Cerintele prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii. Ofertele care nu indeplinesc 
aceste cerinte vor fi respinse ca neconforme.  
In cazul in care nu se va depune o propunere tehnica, oferta va fi considerata neconforma, intrucat 
duce la imposibilitatea verificarii modului in care ofertantul va respecta cerintele din caietul de sarcini. 
Prezentarea unei propuneri tehnice care nu respecta cerintele poate duce la respingerea ofertei fiind 
considerata neconforma. 
In cazul unei asocieri, oferta tehnica va fi elaborata de liderul asocierii, cuprinzand si mentionand 
lucrarile executate de catre toti asociatii.  
a) Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare 
la conditiile de munca si protectia muncii prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere. 
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile 
de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau 
de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. Ofertantul va prezenta o 
Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiilor referitoare la conditiile de 
munca si protectia muncii. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata de catre liderul 
asocierii. 
b) Propunerea tehnica va include si formularul de contract insusit de ofertant, impreuna cu 
amendamente daca este cazul. 
c) Neprezentarea propunerii tehnice atrage dupa sine excluderea ofertantului din procedura aplicata 
pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica. 
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IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea financiara va cuprinde pretul total ofertat iar formularul de ofertă va fi conform Formular  
F1 și Anexă F2 la Formularul de oferta. Valoarea ofertei va fi exprimata in lei fara TVA, in sustinerea 
acestei valori, completandu-se toate formularele si devizele oferta.  
Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului si 
prevederilor pe toata perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului. Cu exceptia erorilor 
aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 80 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006,  nu vor fi permise 
alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare. Niciun fel de cereri si pretentii 
ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi, determinate de orice motive, nu pot face 
obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între partile contractante. In vederea compararii 
unitare a ofertelor, toate preturile vor fi exprimate in cifre cu doua zecimale.  
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 
(1) Data limită de depunere a ofertei este 23.05.2016, ora 10.00. 
(2) Oferta se depune direct sau prin posta la adresa: Primăria orasului Breaza, Str.  Republicii, nr. 82 
B, cod poștal 105400,  județul Prahova,  tel. 0244 340.508. 
(3) Scrisoarea de inaintare, Formular nr.12 : Se va completa in 2 ex. (va avea numar de inregistrare/ 
data emitere, stampila emitentului si se va specifica numele si functia persoanei care semneaza). La 
prezentarea ofertei scrisoarea de inaintare se inregistreaza la Autoritatea contractanta inscriindu-se si 
ora. Un exemplar se preda ofertantului. 
(4) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 
valabilitate solicitata de către Autoritatea contractantă. 
(5) Data deschiderii ofertei: ședinta de deschidere va avea loc la data de 23.05.2016, ora 10:30, la 
sediul Primariei Breaza, etaj II, camera 1. 
(6) Ofertantul are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data si ora limită pentru depunere, 
stabilite. Toate documentele continute in oferte, care au o anumita valabilitate impusa de catre 
organismul emitent, trebuie sa fie in vigoare la data si ora sedintei de deschidere 
(7) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina ofertantului. 
(8) Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei 
limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 
(9) Numarul de exemplare in care se depune oferta: - 2 exemplare,  1 original si 1 copie;  
(10) Oferta va fi insotita de un opis al documentelor incluse separat pe cele trei sectiuni: 
- documente de calificare 
- propunere tehnica 
- propunere financiara 
Opisul va contine informatii despre numarul de pagini al fiecarui document si pagina curenta unde se 
gaseste. Oferta va fi semnata si stampilata de ofertant, pagina cu pagina. Paginile vor fi numerotate de 
la 1 la n pe fiecare sectiune. 
(11) Ofertantul va respecta modalitatea de elaborare /prezentare a ofertei si va include in oferta 
documentele solicitate in prezenta documentatie de atribuire. 
(12) Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum şi a 
documentelor care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare 
pentru costurile respective. 

 

SECŢIUNEA VI: INFORMA ŢII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz) da □ nu � 
Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: ___________ 
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VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare                 
da □ nu � 
Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):  
Tipul de finanțare:  
Cofinanțare                                       □ 
Credite externe cu garanția statului  □ 
Fonduri europene                              □            Dacă da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din 
lista disponibilă) 
Alte fonduri      �   (buget local)                               
VI.3) ALTE INFORMATII (după caz) 
Operatorii economici interesati sa depuna o oferta pot vizita amplasamentul zilnic intre orele 8:00 – 
16:00. 
VI.4) CĂI DE ATAC 
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac 
Denumire oficială: 
Adresă: 
Localitate:          Cod poştal:  Ţară:Romania 
E-mail:  Telefon:  
Adresă Internet (URL)  Fax:   
Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz) 
Denumire oficială: 
Adresă: 
Localitate: Cod poştal: Ţară: 
E-mail: Telefon:  
Adresă Internet (URL)  Fax:  
VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3) 
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea c ăilor de atac 
Denumire oficiala: PRIMARIA ORASULUI BREAZA 
Adresa:  Str.  Republicii, nr. 82 B, Jud. Prahova 
Localitate: Breaza Cod postal:105400 Tara: Romania 
E-mail:primariabreaza@yahoo.com Telefon: +40 0244340508  
Adresa Internet (URL)  Fax+40 0244340428 

 
 

Modul de desfășurare a procedurii de atribuire: 

1.Comisia de evaluare analizează documentele de calificare, în conformitate cu cerințele prevăzute III.2) CONDIŢII 

DE PARTICIPARE, fișa de date a achiziției pentru toți operatorii economici.  

2.Comisia de evaluare  va analiza ofertele tehnice ale ofertantilor.  în conformitate cu cerințele caietului de sarcini 
intocmit de proiectant.  
3.Comisia de evaluare va analiza oferta financiara privind incadrarea in valoarea estimata si a respectarii articolelor 
de deviz. 
4.Cele de mai sus vor fi consemnate intr-un proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor urmand  ca 
membrii comisiei de evaluare sa analizeze in detaliu documentele ofertei si eventualele solicitari de 
clarificari la oferte, in vederea desemnarii ofertei castigatoare. 
 

Sef serviciu PFI  API 

Daniela Bunghez 
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