Nr. 16635 / 4.08.2021
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
în vederea realizării achiziției publice având ca obiect
lucrari execuția de lucrări la obiectivul de investiții “Reabilitare termică corp clădire Școala
gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu, oras Ianca , jud. Braila “

Tipul achizitiei/contractului: lucrari
Codul de clasificare Cod CPV – 45321000-3 – lucrari de izolare termica
Valoarea estimata a achizitiei este de 410.591,00 lei - fara TVA.
Descrierea achiziției și condiții referitoare la contract:
Obiectul contractului îl constituie execuția de lucrări la obiectivul de investiții
“Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae
Oncescu, oras Ianca , jud. Braila “
Durata de realizare a lucrarilor mai sus menționate este de 4 luni de la emiterea ordinului de
începere a lucra.
Garanția de bună execuție a contractului reprezintă 10 % din valoarea contractului fără TVA
și se constituie conform modelului de contract anexat.
Oferta trebuie să cuprindă următoarele:
- Documente din care să reiasă o formă de înregistrare a ofertantului.
Certificate constatatoare privind plata impozitelor taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat ) la momentul prezentarii
- Formularul de ofertă anexat ce cuprinde valoarea totală în lei .
- Perioada de valabilitate a ofertei: minim 120 de zile.
- Propunerea tehnică în conformitate cu cerințele solicitate în caietul de sarcini.
- Declarație pe proprie răspundere privind acceptarea clauzelor contractuale din modelul de
contract anexat
- În cazul în care executarea contractului ce urmează a fi încheiat impune subcontractarea anumitor
părți din acesta, vă rugăm să îi indicați și să precizați lucrarile ce urmează a fi realizate de catre
subcontractanti
- fosrmularele atasate anuntului de participare
Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor solicitate în caietul de sarcini anexat.
Prevederile cuprinse în caietul de sarcini fac parte integrantă din invitația de participare pentru
elaborarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea
tehnică. Cerințele precizate în Caietul de sarcini si sunt considerate a fi minimale.
Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini si proiectul
tehnic, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea
unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini.
Informații privind subcontractanții: - se va completa formularul anexat .
Ofertantul are obligația ca la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se
introduc noi subcontractanţi, să prezinte contractele încheiate între contractant şi
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce
revin acestora, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.
Oferta care nu respectă cerințele prezentei invitații de participare și ale caietului de
sarcini va fi respinsă fiind declarată neconforma.
În cazul în care în urma postării invitației de participare se vor primi mai multe oferte,
departajarea se va realiza prin aplicarea criteriului de atribuire “prețul cel mai scazut”.
Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a
ofertelor: 5 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 3
zi/zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
În situația în care sunteți interesați, vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastra la
Registratura Primăriei Orasului Ianca până la data de 17.08.2021 .
Pentru alte informații ne puteți contacta prin adresa de e-mail primaria-ianca@yahoo.com
sau la telefon / fax 0239 668 178 .

PRIMAR,
FANEL GEORGE CHIRITA

CONSILIER JURIDIC
DORINA PREDESCU

CONTABIL SEF
GEORGIANA TURCU

Primaria oras Ianca
Nr. 16510 / 30.07.2021
Primar,
FĂNEL GEORGE CHIRIȚĂ

CAIET DE SARCINI
“Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae
Oncescu, oras Ianca , jud. Braila “
Cod CPV – 45321000-3 – lucrari de izolare termica
I. DISPOZITII GENERALE
Orasul Ianca este asezat în partea central-vestica a judetului Braila . Acesta este încadrat la
secțiunea localităților urbane de rang III conform Planului de amenajare a teritoriului naţional,
secțiunea IV (Legea 351/2001)

și are o pupulație de 10.343 de locuitori, conform ultimului

recensământ efectuat în 2011, fiind al II-lea oraș din Județul Brăila, după municipiul Brăila.
Amplasarea geografica pe axa de circulatie Buzau – Braila reprezinta un principal factor de dezvoltare
a orasului Ianca. Distantele fata de municipiul resedinta de judet (Braila) sunt: 40 km pe calea ferata
si 36 km rutier (DN 2B). La distante mai mici se afla orasul Faurei adica, 20 km feroviar si respectiv
17 km rutier (DN 2B).
Clădirea Școlii din strada Sărățeni nr.28, face parte din domeniul public al orașului Ianca și se
află în administrarea Liceului Tehnologic N. Oncescu – Ianca. Clădirea este o clădire cu regim
de înălțime parter,cu o formă regulate în plan formă de L cu latura lungă de 46,30m,respectiv
laatura scurtă de 44,55 m, cu o înălțime la cornișa acoperișului de 3,95m,respectiv 9,15m,la
coama acoperișului.Structura de rezistență este realizată pe o tramă de zidărie de cărămidă
portantă,nearmată,rigidizată cu elemente din beton armat plasate la intersecția zidurilor și
colțurilor clădirii,century de beton armat la partea superioară a pereților,pe care se reazemă
grinzile de lemn ale planșeului de peste parter,iar acoperișul este realizat în system șarpantă cu
structură din lemn și învelitoare din tablă plană,prinsă pe astereala din scânduri rășinoase.

Proiectul propus se încadrează în obiectivul general al programului Consiliului Local al orasului
Ianca și al Consiliului Județean Brăila care vizează sprijinirea și promovarea unei dezvoltări

economice și sociale echilibrate a tuturor regiunilor prin îmbunătățirea infrastructurii școlare .
Obiectivele strategice ale acestei categorii de proiecte sunt:
-

asigurarea unei infrastructuri de baza care sa imbunatateasca calitatea

și conditiile de

desfasurare a activitatilor școlare;
-

un invatamant performant si o baza materiala la standarde europene.

Avantajele si facilitatile rezultate ca urmare a realizarii investitiei sunt:
se vor crea conditii optime pentru confortul și siguranța elevilor si cadrelor didactice;

-

Lucrările proiectate au ca scop asigurarea unor parametri optimi pentru desfăşurarea unui
invatamant in siguranţă şi confort, pe toată perioada anului.
In cadrul prezentei investitii sunt prevazute lucrari de refacere a acoperisului si de termoizolare
a cladirii scolii.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Contractul are ca scop executia lucrarilor pentru obiectivul de «Reabilitare termică corp
clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu, oras Ianca , jud.
Braila
Cod CPV – 45321000-3 – lucrari de izolare termica
Aceasta presupune: lucrari refacerea acoperisului cu o suprafață de 1250 mp execuția sistemului
termoizolant, tencuieli și zugrăveli exterioare pe o suprafață de aproximativ 582 mp.
III. EXECUTIE DE LUCRARI
Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria C - lucrari de
irnportanta normala si se vor realiza in conditiile respectarii normelor si standardelor Uniunii
Europene, in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 privind obligativitatea
utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor.
Materialele folosite vor respecta standardele si normativele in vigoare.
Toate materialele vor fi insotite de Certificate de calitate, iar inainte de punere in opera se vor
face verificari vizuale, materialele necorespunzatoare fiind inlaturate.
La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea deteriorarilor.
Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii si masuri de protectia si igiena muncii.
Legislatie si standarde aplicabile pentru executia lucrarilor




Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
Hotărârea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
construcții









Hotărârea de Guvern nr. 1072/2003 privind avizarea de catre Inspecţia de Stat în Construcţii
a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri
publice
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei cu modificările şi comletăriile ulterioare
Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului
Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă
Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare

IV. CERINTE REFERITOARE LA PERSONAL
In vederea executarii lucrarilor ce fac obiectul contractului, au fost stabilite cerinte care
sa asigure autoritatea contractanta ca ofertantii selectati detin capacitatea pentru implementarea
corespunzatoare a contractului.
Ofertantul are obligatia de a irnplica resurse umane specializate și a respecta standardele,
normativele si legislatia in vigoare pentru executia lucrarilor obiectivului de investitii

V. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATIALE AUTORITATII
CONTRACTANTE IN IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI
Receptia lucrarilor se va face in conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de
construcții și instalații aferente acestora,aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.343/2017, La
terminarea lucrarilor se va intocmi Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor,
conform prevederilor legale in vigoare.
Achizitorul va pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel,
urmatoarele:
_a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
b) racordurile pentru

utilitati (apa,

gaz, energie,

canalizare

etc.), pana la limita

amplasamentului santieru lui
Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre executant.
Achizitorul va pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru
executia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un singur exemplar, odata cu ordinul de
incepere a lucrarilor.
Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant cel tarziu la 30 de zile
calendaristice de la data primirii facturii, sau a oricarei altei cereri echivalente de plata de la
executant.

Daca achizitorul nu onoreaza facturile la expirarea perioadei prevazute mai sus, atunci
executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. lmediat
ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp
posibil

Factura se va emite doar dupa ce situatia de lucrari aferenta a fost deja confirmata de
catre dirigintele de santier.
Platile partiale vor fi efectuate in baza situatiilor de lucrari intocmite si vizate de
catre dirigintele de santier si de catre responsabilul tehnic al constructorului.
Situatiile de lucrari vor fi depuse la Registratura Generala a Beneficiarului, doar dupa
ce au fast vizate de catre dirigintele de santier.
Plata facturii finale se va face dupa verificarea s i acceptarea situatiei de plata definitive
de catre achizitor. Daca verificarea se prelunqeste din diferite motive, dar, fn special,
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarllor care nu sunt in litigiu va fi
platita imediat.

VI. PLATI
1. pentru executia de lucrari
Situatia de plata va fi insotita de masuratori, atasamente, declaratii de conformitate
materiale, procese verbale, dupa caz si orice alt document solicitat de catre beneficiar.
Situatiile de lucrari vor fi depuse la Registratura Generala a Beneficiarului, doar
dupa ce au fast confirmate de catre dirigintele de santier si responsabilul tehnic cu
executia lucrarilor al constructorului.

VII. DESCRIEREA PRETURILOR
Pentru elaborarea propunerii financiare se vor avea in vedere:
- Categoriile de lucrari aferente refacerii acoperiș și termoizolare
VIII. DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Durata de executie a obiectivului de investitii este de 4 luni de la emiterea ordinul de 1ncepere
a lucrarilor de executie

In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va trata metodologia de executie a lucrarilor,
cat mai clar posibil si etapizat, precum si resursele (umane si materiale) pe care le va utiliza
in realizarea activitatilor din cadrul contractului. Ofertantul trebuie sa prezinte graficul de

executie (fizic si valoric) a lucrarilor pentru perioada de 4 luni, cu respectarea tehnologiei
de executie tratata in propunerea tehnica, in functie de activitatile din cadrul proiectului.

Executantul va prezenta (transmite prin email/fax) in timpul executiei de lucrari, la
sfarsitul fiecarei luni de progres, un raport privind stadiul atins in executia lucrarilor. Acest
raport

va

fi concis,

cuprinzand

principalele

faze

ale

executiei

in

detalii

cuantificabile/masurabile atinse la sfarsitul perioadei de raportare (corelat cu activitatile
proiectului). In cazul nerealizarii progresului stabilit in graficul de executie, va fi obligat
sa justifice cauza intarzierilor si modul de recuperarea al acestora.

Totodata executantul lucrarii va tine un jurnal de evidenta a activitatii zilnice de
santier, pe care ii va prezenta dirigintelui de santier. Jurnalul va cuprinde: - personalul
utilizat, defalcat pe meserii, defalcat pe categorii; - utilajele si echipamentele mobilizate
si utilizate - ore om lucrate; - conditiile meteo; - alte evenimente dupa caz.
In cazul nerespectarii termenelor de realizare a punctelor critice declarate in
graficul de executie, se vor percepe penalitati de intarziere in cuantumul stipulat in
contract.

IX. TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garantie va fi, conform art.7, alin.3, din Legea 10/1995 privind calitatea
in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, de 3 ani, ( 36 luni) de la terminarea
lucrarilor, pentru constructiile 1ncadrate in categoria de irnportanta "C

SERVICIUL URBANISM
Dogarescu Mioara

FORMULARE
I.
Formular 1– Declaratie privind neîncadrarea în situațiile la art.59 și art 60 din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice
Formular 2- Scrisoare de garanție
Formular 3- Imputernicire
II.
Formular 4- Propunerea tehnică
Formular5 - Declaratie privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului,
social al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă.
Formular 6– Declarație privind partea/părțile din Propunereatehnică și financiară care au caracter
confidențial
Formular 7- Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale
Formular 8– Declaratie privind responsabilitățile experților în cadrul contractului, Declarație de
disponibilitate
Formular 9- Angajament ferm privind susținerea acordată ofertntului pentru îndeplinirea
criteriului referitor la capacitatea tehnică- experiență similară
Formular 10 – Acord asociere
Formular 11– Acord subcontractare
Formular 12- Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea
nr.98/2016 privind achizițiile publice
Formular 13- Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea
nr.98/2016 privind achizițiile publice
Formular 14- Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea
nr.98/2016 privind achizițiile publice
III.
- Formularul 15- Formular de ofertă si anexă la formularul de ofertă
- Formularul 16- Declaratie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

CANDIDATUL/OFERTANTUL

Formularul nr.1

____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice
Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic),
în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant /concurent/terţul susţinător, la
procedura de……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică având ca obiect ................................... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/lună/an), organizată de
.................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere
că nu mă aflu în conflict de interese cu UAT ORAȘ IANCA
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice
Reguli de evitare a conflictului de interese
“ART. 59
În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii
personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează
în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau
care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic
sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea
ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.
ART. 60
(1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea
duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu
titlu exemplificativ:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă
natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu
persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de
achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al
doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul
autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire.
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege
persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10%
din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în
adunarea generală.”
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
OFERTANT
.................................................
(semnătură autorizată)
L.S

Formularul nr. 2
BANCA
___________________
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANŢIE
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de
execuție de lucrări la obiectivul de investiții «Reabilitare termică corp clădire Școala
gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu, oras Ianca , jud. Braila“
Către : UAT ORAȘ IANCA
Sediul: Ianca, Calea Brăilei nr. 27, jud Brăila, cod poștal 815200
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de
execuție de lucrări la obiectivul de investiții «Reabilitare termică corp clădire Școala
gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu, oras Ianca , jud. Braila“
noi ____________________, avand sediul înregistrat la _________
(denumirea bancii)/soc. de asigurari) _____________, ( adresa bancii)/ soc. de asigurari)
ne obligăm faţă de _____________________________________ să plătim suma de
(denumirea autoritatii contractante)
__________________________( in litere si in cifre),
Plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a
beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cererea sa
autoritatea contractantă trebuie să specifice ca suma cerută de ea și datorata ei este din cauza
existenței uneia sau mai multora dintre situațiile urmatoare:
a) ofertantul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în
termenul prevăzut la art. 39 alin. (3)¸( în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului de achiziţie publică),
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie
publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________.
Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____
(semnatura autorizata)
Nota: In cazul în care ofertantul este o asociere, scrisoarea de garanție va fi emisă în numele
asocieri

Formular nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
_______________________ (denumire)
IMPUTERNICIRE
Subsemnatul(a)
(nume/
prenume),
domiciliat(a)
in
…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate
(CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP
…………………., in calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/
Tertului sustinator/ Subcontractantului ……………………………… (denumire), cu sediul in
…………………………….. (adresa operatorului economic), CUI nr. ....., CIF nr. ......,
imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(a) in
…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate
(CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP
……………………., avand functia de ……………………......, să semneze cu semnatura
electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat, urmatoarele documente depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului de lucrari
______
1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);
2. Oferta;
3. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);
4. Documentele de calificare;
5. Raspunsurile la clarificari;
6. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice
decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea
contractului de lucrari.
Data
……………
_________________________
(numele persoanei imputernicite)
_________________________
(semnatura persoanei imputernicite)
___________________________

Denumirea mandantului
S.C. _________________________
reprezentată legal prin
(Nume, prenume)
avand functia de
(Functie)
(Semnătura autorizată şi stampila)

OPERATOR ECONOMIC

Formular nr. 4

__________________
(denumirea/numele)
PROPUNERE TEHNICĂ

1. Examinând Solicitarea de ofertă, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ____(denumirea/numele
ofertantului)______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
Caietul de sarcini, să prestăm execuția de lucrări la obiectivul de investiții «Reabilitare termică

corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu, oras
Ianca , jud. Braila“

Data _____/_____/_____
______________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez
(semnătura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

Notă : Propunerea tehnică va fi întocmită în corespondenţă cu specificaţiile din Caietul de
sarcini, astfel încât să permită verificarea corespondenţei cu cerinţele solicitate, punct cu punct.

Formular nr. 5
OFERTANT/ SUBCONTRACTANT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DECLARATIE
privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor
de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

Subsemnatul(a)
(nume/
prenume),
domiciliat(a)
in
…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate
(CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP
…………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului
……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii
Asocieri) la procedura simplificata pentru atribuirea contractului de lucrari
_________________________________ ______ organizată de UAT ORAȘ IANCA in calitate de
Autoritate Contractanta, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta
reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta
legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in realizarea
contractului.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre
cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data ______________
Subcontractantului
Asocierea;
imputernicit)

Reprezentant

imputernicit

al

Ofertantului/

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata
si
denumirea
reprezentantului
_________________ (semnatura si stampila)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din
contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.

OPERATORUL ECONOMIC
_________________________
(denumirea/numele)

Formularul nr.6

DECLARAŢIE
privind partea/ părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter
confidențial

Titlul Contractului: ____________________________
Subsemnatul(a)

(nume/

prenume),

domiciliat(a)

in

…………………………………………… (adresa de domiciliu), în calitate de reprezentant legal
al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant
unic/ ofertant asociat, precizez ca urmatoarele părți/informații din propunerea tehnică și din
propunerea financiară:
a. __________________________________
b. __________________________________
c. __________________________________
au caracter confidențial, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte
secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, având în vedere:
1. obligațiile Autorității contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a
aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces
la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea
autorităţii contractante, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din
propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de
preţ/cost transmise de operatorii economici indicate şi dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale
întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un
drept

de

proprietate

intelectuală.

Caracterul

confidenţial

se

aplică

doar

asupra

datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau
comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.
2. obligațiile operatorilor economici prevazute in cadrul art. 57 alin (4) din Legea 98/2016
„Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea
tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt
confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt
protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din
propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de
preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de

confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile
alin. (1).
2. Art. 123, alin (1)

din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu

prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații
din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt
protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice
potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de
reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi
restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii din cadrul propunerilor tehnice,
propunerilor financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost au fost declarate şi
probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidenţiale, potrivit legii.."
4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după
comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să
permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii
cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la
informaţiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare şi/sau
fundamentările/justificările de preţ/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la
cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul
neîngrădit al oricărui ofertant/candidat şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau
la fundamentările/justificările de preţ/cost care nu au fost declarate şi probate de către ofertanţi
ca fiind confidenţiale.".
5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părţile cauzei au acces la documentele
dosarului constituit la Consiliu, în aceleaşi condiţii în care se realizează accesul la dosarele
constituite la instanţele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu
modificările ulterioare, cu excepţia documentelor pe care operatorii economici le declară şi
probează ca fiind confidenţiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice
şi/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele
legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi
proprietatea intelectuală.""
6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau
indicate de către ofertanți, în mod explicit

si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea

documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor
ofertanți."

De asemenea, în virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizăm ca motivele
pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnică și

din

propunerea financiară sunt confidențiale sunt următoarele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Data ______________

Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/
(denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal)
_________________ (semnătura)

NOTA:
Daca se va prezenta aceasta declaratie se vor depune documente justificative in acest sens,
conform prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Formularul nr.7
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE
privind acceptarea clauzelor contractuale
Titlul Contractului: execuția de lucrări la obiectivul de investiții «Reabilitare termică corp
clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu, oras Ianca ,
jud. Braila“

Subsemnatul(a), ………………………… (nume/prenume), reprezentant legal/ împuternicit al
....................(denumirea ofertantului), declar că, în cazul în care vom fi declarați câștigători în
cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect

lucrarile

................................................................................................................................organizata

de

UAT ORAȘ IANCA, ne vom îndeplini toate sarcinile cu stricta respectare a condițiilor
contractului.
Precizăm că:


ne însușim conținutul acestuia, așa cum a fost publicat în documentația de atribuire;

 formulăm următoarele amendamente referitoare la clauzele contractuale specifice:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Data ...............................
Operator economic,
......................
(semnatura autorizată şi ştampila)

Operator economic
……………………………..
(denumirea/numele)

Formular nr. 8

Declarație privind responsabilitățile experților în cadrul contractului
În tabelul de mai jos se vor înscrie persoanele care vor participa la prestarea lucrarilor având ca
obiect:
__________________________________________________________________________
Nr. crt.

Rolul și responsabilitațile
personalului care va participa la
prestarea lucrarilor

Numele si
prenumele
persoanei care
va fi angajata in
contract

Documentele
doveditoare
conform celor
prevazute in
caietul de
sarcini

Operatorul
economic din
partea caruia
vine in
contract

1.
2.
3.
4.
….

Data completării………………………..(ziua, luna, anul)
Ofertant/lider de asociatie,
…………………………(numele operatorului economic)
(numele persoanei autorizate si semnatura)
Notă:
1-Acest tabel se va completa numai de către Ofertant/liderul de asociatie
2- Se vor menționa obligatoriu experții cheie solicitați prin documentația de atribuire
3- Vor fi menționați experții de care ofertantul dispune și îi propune pentru îndeplinirea lucrarilor necesare și
specifice obiectului contractului

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul __________________ declar că sunt disponibil pentru a îndeplini în totalitate
atribuţiile aferente poziţiei de _____________ în contractul «Reabilitare termică corp clădire
Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu, oras Ianca , jud.
Braila“, care urmează să fie atribuit de către UAT ORAȘ IANCA, pe perioada de implementare a
contractului, pentru ofertantul __________________________
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 informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Mă angajez să prelungesc în mod corespunzător prezenta declaraţie de disponibilitate în
cazul în care perioada de execuţie a contractului se va prelungi datorită unor motive care nu pot fi
prevăzute la momentul de faţă.

Nume
Semnătură
Dată

Notă: se va completa pentru persoanele care vor participa la prestarea lucrarilor

Terţ susţinător
..........................
(denumirea)

Formular nr.9

ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica - experienta similara

Către, ..........................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Intervenit intre ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător)
si ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de
lucrari .........................................................................., pentru indeplinirea cerintei de calificare
privind capacitatea tehnica.
Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul
................ (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natuta tehnica pe parcursul derulării
contractului, garantam neconditionat si irevocabil, autorității contractante susținerea necesara
pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de
....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi
autoritatea contractantă.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de
autoritatea contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea
contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire
integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea
ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă,
pentru partea asumata prin prezentul anagajament.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca
susținerea acordata de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru
indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in
care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea
aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.
Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea
Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva
________________ (denumirea terţului susţinător) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
prezentul angajament ferm.
Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care
au fost incluse în propunerea financiara.
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu
prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul
autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate
prin
angajamentul
de
susținere
privind
capacitatea
tehnica
acordat
............................................................ (denumirea ofertantului).

Data completării,
...........................

Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)
Ofertant..................... (semnătură autorizată)

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre
tertul/tertii sustinator/sustinatori din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere vor fi
prezentate impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu DUAE, si se vor constitui in anexe la
angajamentul ferm.
Documentele prezentate trebuie sa indice care sunt concret resursele tehnice si/sau financiare pe
care tertul le mobilizeaza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul
derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant
si tertul sustinator prin angajamentul ferm.
Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant
si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte
prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa
angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

Formular nr. 10
ACORD DE ASOCIERE
Nr. ________ din _______________

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C...................................................,
cu
sediul
în
.....................................,
str.
..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la
Registrul Comertului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de
înregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar
............................................, deschis la .........................................., adresa banca: .....................,
reprezentata de ...................................................... având functia de.......................................... , în
calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
si
S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................,
Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul
Comertului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare
...................................., cont ............................................., deschis la ............................................,
reprezentata
de
.................................................................,
având
functia
de
.......................................... , în calitate de ASOCIAT
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din:
 (i -lider de asociere)...............................;
 (ii - Asociat 1) ...........................;
 (iii - Asociat n),
avand ca scop:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de _________________ pentru
atribuirea contractului ........................................................... (obiectul contractului)
b) derularea/implementarea în comun a contratului în cazul desemnării ofertei comune ca
fiind câştigătoare,
cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.
Art. 2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun (se detaliaza):
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________

Art. 2.3. Partea / partile din contract pe care le va realiza individual fiecare membru al asocierii
(se detaliaza):
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________

Art. 2.4. Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor
contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere
si declarate castigatoare urmare transmiterii de catre ................. a comunicarii rezultatului
procedurii.
Art. 2.5. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine
statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).
Art. 2.5. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului
independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind
obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului
semnat cu ...................................... respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si
indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.
CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.
Art.
4.1.
Partile
convin
ca
Liderul
de
asociere
este
................................................................................ .
Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat
ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor
membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si,
totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.
Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru
întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord.
Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate
responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.
Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele
previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor
asumate prin Contract, de catre Partea culpabila.
Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea
contractului "................................." se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri,
pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost
cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.
CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;
b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului
c) la incetarea de plin drept a contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu
prevederile contractului.
CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE
Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - in calitate de
Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar
contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente contractului. „....................................”.
Datele de identificare sunt urmatoarele:
Numele titularului de cont:
Adresa:
Numar TVA:
Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Denumire Banca:
Adresa Banca:
Numar cont bancar:
IBAN:
*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente
Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de
identificare:
Denumire:
Sediul Social:
Cod Unic de Inregistrare:
Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cont Bancar:
Denumire Banca:
Adresa Banca:
Reprezentant Legal:
Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor
este persoana juridica nerezidenta in Romania."
Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul
asocierii:
…............................................................................................. % (in litere),
…............................................................................................. % (in litere)
Art. 6.3. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării
contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori
situatia o cere.
Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate
sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin
obţinerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a
lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de
asociere) şi Beneficiar.
Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg
din, sau in legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.
(2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii,
sunt supuse instantelor de drept comun.
(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre
membrii Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios
administrativ şi fiscal romana, conform contractului.
Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.
Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.
LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)
Nume si prenume
....................................
(semnatura si stampila)
ASOCIAT 1
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)
Nume si prenume
.....................................
(semnatura si stampila)
ASOCIAT n
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)
Nume si prenume
.....................................
(semnatura si stampila)
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte
clauze.
Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor
statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.
Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor
statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa
semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat
prin Formularul "Imputernicire", din cadrul Documentatiei de atribuire.

Formular nr. 11
ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr.………./…………
Art.1 Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant
(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de chiziţie
publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare
următoarele activitaţi ce se vor
subcontracta______________________________________________________________.
Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce vor fi prestate
_____________________ reprezinta __% din oferta financiară.

de

subcontractantul

Art.4. Termenul de prestare a lucrarilor este de ________ luni.
Art. 5. Alte dispoziţii:
Încetarea acordului de subcontractare
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a)
expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b)
alte cauze prevăzute de lege;
c)
declararea ca necastigator a contractorului la procedura de atribuire.
Art. 6. Comunicări
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe
care
contractantul
le
are
faţă
de
investitor
conform
contractului_______________________________(denumire contract)
Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor soluţiona pe cale legală.
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
___________________
_________________________
(contractant)
(subcontractant)
Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice
ale obiectului contractului/contractelor.
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în
aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.
Este interzisă subcontractarea totală a contractului.
Operator economic

Formularul nr. 12
................................
(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,cont trezorerie)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr.98/2016
privind achizițiile publice
Subsemnatul,…………..…, reprezentant împuternicit al ............................................................
.........., (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură, că în ultimii 5 ani nu am
fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre
următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5
din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a
fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art.
36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
Data completării......................
Operator economic,
(semnătură autorizată şi ştampila)
A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant si tertul sustinator , dacă
este cazul

Operator economic

Formularul nr. 13

................................
(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,
cont trezorerie)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr.98/2016
privind achizițiile publice
Subsemnatul,…………..…, reprezentant împuternicit al .......................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură că mi-am îndeplinit obligaţiile privind plata impozitelor,
taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România*;
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.
Înțeleg 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, ………………………….
(semnătura autorizată)
A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant si tertul sustinator, dacă
este cazul.
* sau în ţara în care este stabilit ..............

Formularul nr. 14
Operator economic
................................
(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,
cont trezorerie)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr.98/2016
privind achizițiile publice
Subsemnatul,…………..…,reprezentant
.......................................................................,

împuternicit

al

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură, că în ultimii 3 ani:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin
care se constată încălcarea acestor obligaţii;
b) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în
cadrul sau în legătură cu aceasta procedura ;
e) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu această procedură;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire și nu am provocat distorsionarea
concurenţei;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul nici
unui contract de achiziţii publice și nu a încetat anticipat niciun contract, nu am plătit dauneinterese și nici nu am primit alte sancţiuni comparabile;
h) nu m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în
măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să
obţin informaţii confidenţiale care să-mi confere avantaje nejustificate în cadrul procedurii de
atribuire și nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate cu influenţă semnificativă asupra
deciziilor autorităţii contractante privind excluderea mea din vreo procedura de atribuire,
selectarea mea, sau să-mi fie atribuit vreun contract de achiziţie publică.
Operator economic
………………………….
(nume şi functie persoana autorizata ) ……………………………………….
(semnatura persoană autorizata şi stampila )A se completa de către ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant si tertul sustinator , dacă este cazul

OPERATOR ECONOMIC

Formularul nr.15
FORMULAR DE OFERTA

Catre ...................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante şi adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
______(denumirea/numele ofertantului)___________________________________________, ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata,
sa
prestăm
/
furnizam______(denumirea
serviciului/produsului/
lucrarii)
____(se elimina optiunile neaplicabile)__________________pentru suma de ____
(suma în
litere şi în cifre) _________________LEI, reprezentand___ (suma în litere şi în cifre)
_______LEI, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ___________(suma în
litere şi în cifre)__________________LEI.
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele /
sa prestam serviciile / lucrarile menționate.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ zile, respectiv
pana la data de ___(durata în litere şi cifre) (ziua/luna/anul)__________, şi ea va ramane
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea şi semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat în mod clar "alternativa";
_

|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă oferta pe
care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată )

OPERATOR ECONOMIC

Anexa Formular de oferta

Centralizator de prețuri

Nr.Crt.

Activitate

TOTAL

Data _____/___ __/___
Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată )

Pret
TVA

(lei)

fără

OPERATOR ECONOMIC

Formularul nr.16

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform dispoziţiilor "REGULAMENTULUI (UE) 2016/679" privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Subsemnatul(a) ................................................., domiciliat/ă în ......................................., telefon
.................. născut/ă la data de ...................... în localitatea ........................., carte de identitate
Seria ........... nr. ............................, emis la data de ..........................., de către ............................ în
calitate de Administrator/Director General al societăţii ........................................, participant la
achiziţia de ........................................ îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea
datelor cu caracter personal de către UAT ORAȘ IANCA
Acestea vor fi folosite în cadrul procesului de achiziţie ......................................................
Datele nu vor fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea
prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului în condiţiile
legii.
Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări mă oblig să
informez în scris UAT ORAȘ IANCA

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

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
Nota: Se va completa de reprezentantul legal al societatii si de reprezentantul imputernicit( daca este cazul) la care
se ataseaza o copie a CI al reprezentantului legal / imputernicit sa semneze oferta
Documentul va fi prezentat si de reprezentantii subcontractantilor / asociatilor/ tertilor sustinatori

CONTRACT DE LUCRARI
nr. /
Preambul
In temeiul legii 98/2016, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, s-a încheiat
prezentul contract de executie lucrari,

Unitatea Administrativ Teritoriala a orasului Ianca, cu sediul in orasul Ianca, strada
Calea Brailei, nr.27, judetul Braila, telefon/fax 0239/668178, cod unic de inregistrare fiscala nr.
4874631 cont de virament nr. RO88TREZ1515039XXX000363, deschis la Trezoreria orasului
Ianca, reprezentata prin Fanel George Chirita - Primar Oras Ianca si Georgiana Turcu – contabil
sef, in calitate de achizitor, pe de o parte
şi
S.C……………, cu sediul in……….., Strada……………, nr……. telefon/fax
…………numar
de
inmatriculare………………,
cod
fiscal…………..,
cont
………………….deschis la………………………, reprezentata prin……………….., functia
Administrator, in calitate de executant
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract –prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;
e. forta majora - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci 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 din parti;
f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul si pretul contractului
4.1- Executantul se obliga:
- sa execute lucrarile pentru realizarea obiectivului de investitii : “ Reabilitare termică corp
clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu, oras Ianca ,
jud. Braila “
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- sa execute, sa finalizeze, sa intretina si sa remedieze, in perioada de garantie, orice defecte pentru
realizarea obiectivului de investitii “ Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din
structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu, oras Ianca , jud. Braila “
in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract si cele din caietul/caietele de sarcini
si Proiectul tehnic.
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pentru indeplinirea contractului pretul de
………..lei, la care se adauga ……………lei reprezentând T.V.A.(19%).
5. Durata contractului
5.1. Prezentul contract are o durata de 4 luni intra in vigoare de la primirea ordinului de incepere
lucrari si produce efecte pâna la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor
contractate si executate, fara obiectiuni si eliberarea garantiei de buna executie.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel putin):
a) propunerea financiara caiet de sarcini, garantie de buna executie,

6.2. Documentele enumerate la art. 6.1 reprezinta anexe ale prezentului contract si fac parte
integranta din acesta.
7. Executarea contractului
7.1. (1) Executarea contractului începe după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
8. Protectia patrimoniului cultural national
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de
a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor
astfel de dispozitii executantul sufera intârzieri 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.
8.3. - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.
9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1 - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze contractul avand ca obiect :
“ Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic
Nicolae Oncescu, oras Ianca , jud. Braila “ în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul
contract.
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9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrarile, precum şi de a remedia viciile
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenita, în concordanţa cu obligaţiile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, în limitele prevazute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forţa de munca,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
9.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrarii,
spre aprobare, graficul de plaţi necesar execuţiei lucrarilor, în ordinea tehnologica de execuţie.
9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu
respectarea prevederilor şi a reglementarilor legii privind calitatea în construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predata de catre achizitor executantului va fi ţinut de
acesta în vederea consultarii de catre Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrari Publice, Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, precum şi de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost
întocmite de el. Daca totuşi 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.
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în
anexele contractului, caietele de masuratori (ataşamentele) şi, dupa caz, în situaţiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie sa le
întocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
9.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice
problema, menţionata sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul
considera ca dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiecţii, în scris, fara ca obiecţiile respective sa îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile
primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevazute la alin.(1) determina
dificultaţi în execuţie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe
cheltuiala achizitorului.
9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor faţa de reperele date de
achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilitaţii respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrarilor, survine o eroare în poziţia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parţi a lucrarilor, executantul are obligaţia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectiva este rezultatul
datelor incorecte furnizate, în scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre
proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrarilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:
i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenţa pe şantier
este autorizata şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul sau) şi lucrarile (atât
timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de catre achizitor) în starea de ordine necesara evitarii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie,
îngradire, alarma şi paza, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de
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catre alte autoritaţi competente, în scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului
riveranilor;
iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara
şantierului şi pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietaţilor publice
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmeaza a fi puse în opera, de la data primirii ordinului de
începere a lucrarii pâna la data semnarii procesului-verbal de recepţie a lucrarii.
9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrarilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia,
în masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod
abuziv:
a) confortul riveranilor;
b) caile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi cailor publice sau private care
deservesc proprietaţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din
sau în legatura cu obligaţia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractanţii sai; executantul va selecta traseele, va
alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încarcaturile, în aşa fel încât traficul suplimentar
ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora
asemenea, de pe şi pe şantier, sa fie limitat, în masura în care este posibil, astfel încât sa nu produca
deteriorari sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) În cazul în care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe
apa, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege
inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege
orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţa.
(3) În cazul în care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunica cu sau care se afla pe traseul şantierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despagubi
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevazute în contract, executantul este responsabil şi va
plati consolidarea, modificarea sau îmbunataţirea, în scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu
sau care se afla pe traseul şantierului.
9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrarii, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndeparta de pe şantier darâmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, pâna la sfârşitul perioadei de garanţie,
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrari provizorii, care îi sunt necesare în scopul
îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
9.12 - Executantul raspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei,
ivite într-un interval de 24 luni de la recepţia lucrarii şi, dupa împlinirea acestui termen, pe toata
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durata de existenţa a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţa, ca urmare a nerespectarii
proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrarii.
9.13 - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul împotriva oricaror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezulta din încalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu execuţia lucrarilor
sau încorporate în acestea; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura aferente, cu excepţia situaţiei
în care o astfel de încalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
întocmit de catre achizitor.
10. Obligatiile achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea
contractului avand ca obiect: “ Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura
Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu, oras Ianca , jud. Braila “
10.2 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia 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.
10.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in patru exemplare, la termenele stabilite prin
graficul de executie a lucrarii.
10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea
cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5
zile de la notificarea executantului.
10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1. - Indeplinirea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate in prezentul contract
atrage raspunderea partii in culpa.
11.2. - (1) Pentru indeplinirea cu intarziere sau neindeplinirea obligatiilor asumate, prestatorul
datoreaza ca majorari de intarziere, o suma echivalenta cu o cota procentuala pentru fiecare luna sau
fractiune de luna, conform legislatiei fiscale in vigoare (art. 3, alin. (2^1) din OG 13/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare), din partea de contract neindeplinita, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.
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(2) Pentru achitarea cu intarziere a facturii, achizitorul datoreaza ca majorari de intarziere o suma
echivalenta cu o cota procentuala pentru fiecare luna sau fractiune de luna, conform legislatiei
fiscale in vigoare (art. 3, alin. (2^1) din OG 13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare), din
valoarea facturii neachitate, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului si de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
adresata executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Garantia de buna executie a contractului
12.1 - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de
10% , din valoarea fara TVA a contractului de lucrari (5% pentru IMM-uri), pentru o perioada de
36 de luni de la receptia la terminarea lucrarilor.
(2) Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, sau prin retineri succesive din
plata cuvenita pentru facturile partiale si devine anexa la prezentul contract.
X (3) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retinerea a 10% din
sumele datorate pentru facturi partiale, 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. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze
acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana
la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire.
Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre
destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot
fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta
unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii
contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, Contul astfel deschis este
purtator de dobanda in favoarea contractantului.”
12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a
contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intârziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului,
precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie astfel:
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- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finala.
12.5 - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului
13. Inceperea si executia lucrarilor
13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.
(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.
13.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate
la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date
contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de
executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia
achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a
lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii
lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre
indatoririle asumate prin contract.
(3) In cazul in care executantul intârzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca
nu isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pâna la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop,
si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca
este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei
provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv
manopera aferenta acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In
caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.5 - (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.
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(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor
fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.
14. Intârzierea si sistarea lucrarilor
14.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intârziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta,
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
14.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevazut la clauza 17.2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt
achizitorului.
15. Finalizarea lucrarilor
15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.
15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca
sunt indeplinite 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 intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
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.
15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
15.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.
16. Perioada de garantie acordata lucrarilor
16.1 - Perioada de garantie a lucrarilor executate este de 36 luni si curge de la data receptiei la
terminarea lucrarilor si pâna la receptia finala.
16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de
a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor 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, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
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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 a lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ii revin in baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.
16.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul
este indreptatit 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.
i)

17. Modalitati de plata
17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenit de 30 de zile
de la emiterea facturii de catre acesta insotita de situatiile de lucrari .
17.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de diminua ritmul
executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de
efectuare a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea
lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.
17.3 - Achizitorul nu acorda avans executantului.
17.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrarilor executate conform contractului si în cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie
sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, întocmita astfel încât sa asigure o
rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face
scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot
face decât în cazurile în care ele sunt prevazute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situatiile de plata provizorii se confirma în termen de 7 zile.
(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare dar nu influenteaza responsabilitatea
si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a
lucrarilor executate.
17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, în special,
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt în litigiu va fi platita imediat.
17.6 - 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.
18. Ajustarea pretului contractului
18.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la prezentul contract.
18.2. - Pretul contractului nu se actualizeaza, ramanand ferm pentru toata perioada de valabilitate a
contractului.
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19. Asigurari
19.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane
fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o societate 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 incheiat 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).
19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.
20. Subcontractanti
20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cât si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
20.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu
isi indeplinesc partea lor din contract.
20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata
achizitorului.

21. Forta majora
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia.
21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
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21.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
21.6 - 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 incetarea de drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
22. Solutionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
22.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a României, fie de catre instantele judecatoresti
din România.
23. Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba româna.
24. Comunicari
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atât in momentul transmiterii cât si in momentul
primirii.
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
25. Legea aplicabila contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Partile au inteles sa incheie azi .............prezentul contract in doua exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

EXECUTANT,

PRIMAR,

ADMINISTRATOR

CONTABIL SEF,

CONSILIER JURIDIC,
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