CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE
nr.

1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare s-a încheiat
prezentul contract de servicii,
între
A) Municipiul Constanţa ca persoană juridică de drept public, reprezentată prin
Viceprimar Decebal Făgădău, cu sediul în Constanţa, Bulevardul Tomis nr. 51, având cont
nr. RO94TREZ24A510103200105X şi RO94TREZ24A610304200105X deschis la Trezoreria
Constanţa cod fiscal nr. 4785631, în calitate de Achizitor;
şi
B)
......................, cu sediul în .............., str. ..............., județ ..........., telefon
.............., email ................, număr de înmatriculare ..............., cod fiscal ..................,
cont Trezoreria ..................................., reprezentată prin.................., funcția ............,
în calitate de Prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate
prin contract;
d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le
furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;
f. forţa majoră - un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, mai
presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea
fi prevăzut în momentul contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g. zi - zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că este zi lucrătoare.
Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a
termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul
căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este
luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o
zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei
ore a următoarei zile lucrătoare ; 1 an = 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu
se specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
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4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de proiectare pentru elaborare Plan
urbanistic zonal "Amenajarea spațiului public din zona Teatrului național de operă și balet
Oleg Danovschi", în perioada convenită, în condiţiile stipulate în caietul de sarcini şi în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către
achizitor este de ..........., la care se adaugă T.V.A.
5.2. Preţul contractului rămâne ferm, în lei, pe durata derulării contractului.
5.3. Nu se acceptă ajustarea preţului contractului.
6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data emiterii ordinului de comandă.
6.2. Durata contractului este stabilită prin Graficul de prestare a serviciilor, anexă la
prezentul contract, considerând termenele de elaborare stipulate prin caietul de sarcini
a). Maxim 25 de zile de la data ordinului de comandă - pentru predarea integrală a
documentaţiilor necesare obţinerii avizelor prevăzute în Certificatul de urbanism nr.
1260/12.04.2016, anexă la prezentul caiet de sarcini. Obţinerea avizelor în baza
documentaţiilor primite de la prestator intră în sarcina achizitorului, perioada aferentă
acestei activităţi nefiind contabilizată.
b). Maxim 10 zile de la data emiterii celui din urmă aviz favorabil - pentru predarea Planului
urbanistic zonal preliminar, în vederea supunerii consultării publice.
c). Maxim 10 zile de la data dezbaterii publice – pentru elaborarea planului urbanistic zonal
final şi predarea lui spre verificare şi analiză Comisiei de specialitate nr. 2 – de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
d). Maxim 5 zile de la data şedinţei Comisiei de specialitate nr. 2 – de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – pentru notificarea prestatorului
referitor la observaţiile comisiei de specialitate şi maxim 5 zile de la notificare – pentru
refacerea documentaţiei de către prestator.
6.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în
termenul prevăzut la art. 6.2., conform Graficului de prestare a serviciilor, anexă la
prezentul contract.
7. Documentele contractului
7.1. (1) Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de prestare a serviciilor;
d) garanţia de bună executie;
e) acordul de subcontractare, dacă este cazul.
(2) Dacă pe parcursul derulării contractului se constată că anumite prevederi ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor din caietul de sarcini, vor
prevala cerinţele caietului de sarcini.
8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract, în conformitate cu cerinţele caietului
de sarcini.
8.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termenele prevăzute în graficul de
prestare a serviciilor, anexă la contract.
8.3. Prestatorul se obligă să acorde asistenţă de specialitate achizitorului în timpul
avizării documentaţiei, precum şi pe parcursul procesului de informare și consultare a
publicului, prin participarea la şedinţele de avizare şi la cele de dezbatere publică, în
susţinerea documentaţiei, ori de câte ori este solicitat de către achizitor.
8.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
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i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu
produsele achiziţionate şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit art. 15, serviciile prestate în termenul
convenit.
9.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit.
10. Modalităţi de plată
10.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator pentru serviciile prestate
şi recepţionate în termen de 15 de zile de la data înregistrării facturilor prestatorului la
Achizitor. Plata se va efectua în baza următoarelor documente justificative: proces-verbal de
predare-primire sau de recepţie a documentaţiei şi factura prestatorului.
10.2. În cazul în care achizitorul are observaţii cu privire la corectitudinea documentelor
justificative şi întocmirea facturilor fiscale, acesta va acorda un termen de 15 zile pentru
remedierea lor, după care curge un nou termen de 15 zile pentru plata facturilor. În cazul în
care vor fi formulate observaţii cu privire la documentele predate şi facturile fiscale emise în
termenele precizate la articolul 10.1, plăţile se vor face conform aceluiaşi articol.
10.3. Plata se va face în în două tranşe, după cum urmează:
- Plată intermediară - 40 % din valoarea contractului, după semnarea procesului
verbal de predare – primire a documentaţiilor necesare obţinerii avizelor, conform
Certificatului de urbanism nr. 1260/12.04.2016, anexă la prezentul caiet de sarcini
- Plata finală - 60 % din valoarea contractului, după semnarea procesului verbal de
recepţie, în condițiile clauzei 15.6.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,05% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile până la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,05% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă şi integrală a obligaţiilor.
11.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat
şi de a pretinde plata de daune-interese.
Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1. Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului pe
toată perioada derulării contractului.
12.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% (5% în cazul IMM-urilor) din
preţul în lei a contractului, fără T.V.A.. Garanţia de bună execuţie se va constitui conform
art. 90 alin. 1 din H.G. nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare astfel:
a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau
de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau,
b) se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile pertiale cu
respectarea prevederilor art. 90 alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la Trezoreria Statului din
cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont disponibil astfel
deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului fara T.V.A., IMM-urile
care beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie.
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12.3. Garanţia de bună execuţie se va returna la solicitarea prestatorului, în termen de
14 zile de la data întocmirii procesului verbal de recepţie, dacă nu s-au ridicat pretenţii până
la acea dată asupra ei din partea achizitorului.
12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile
care nu au fost respectate.
13. Alte responsabilităţi ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea tehnică şi cu cerinţele din caietul de sarcini.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură
provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract,
în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract.
13.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare a serviciilor, anexa la contract. Totodată, este răspunzător atât de
siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea
personalului folosit pe toată durata contractului.
13.3. Îndeplinirea responsabilităţilor prestatorului va fi realizată în totalitate în
conformitate cu legislaţia română în vigoare.
13.4. Prestatorul se obligă să răspundă material pentru pagubele produse din vina sa,
pentru neexecutarea, executarea defectuoasă sau executarea parţială a obligaţiilor sale faţă
de achizitor, privind sarcinile prevăzute în caietul de sarcini şi oferta tehnică prin deducerea
acesteia din garanţia de bună execuţie şi în limita acesteia.
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
14.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului informaţiile pe care le deţine
şi pe care prestatorul le-a cerut în propunerea tehnică şi le consideră necesare îndeplinirii
contractului.
15. Recepţie şi verificări
15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini, anexe la
contract.
15.2. Achizitorul are obligaţia de a notifica prestatorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.
15.3. Documentaţiile necesare obţinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism
nr. 1260/12.04.2016 vor fi întocmite în concordanță cu solicitările specifice fiecărui avizator
în parte. Procesul verbal de predare-primire a documentaţiilor necesare obţinerii avizelor va
fi emis după verificarea corectitudinii întocmirii lor din punct de vedere al conținutului.
15.3. Documentaţia de urbanism va fi predată în 2 (două) exemplare pe suport de hârtie
şi în 2 (două) exemplare pe suport informatic la Achizitor, conform prevederilor caietului de
sarcini si a propunerii tehnice, anexe la contract.
15.4. Documentaţia predată şi verificată în condiţiile de la pct. 15.1. şi 15.2. va fi supusă
analizei Comisiei de specialitate nr. 2 – de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură din cadrul Consiliului Local, în vederea obţinerii raportului favorabil.
15.5 În situaţia în care vor exista observaţii, achizitorul va notifica acest lucru
prestatorului în termen de 5 zile de la data formulării acestora de către Comisia de
specialitate, prestatorul având obligaţia de a reface documentaţia în termen de cel mult 5
zile de la notificare şi de a o preda achizitorului care, prin grija persoanelor responsabile, va
prezenta documentaţia refăcută spre avizare Comisiei de specialitate.
15.6. În baza raportului favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 – de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, se va semna procesul-verbal de
recepţie.
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16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după emiterea
ordinului de comandă şi după ce Achizitorul a pus la dispoziţie Prestatorului informaţiile sau
documentele solicitate, în cazul în care Achizitorul le deţine
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare,
datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
16.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie
finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii
prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei
de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun
acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
16.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor,
prin act adiţional.
16.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.
18. Amendamente
18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
19. Subcontractanţi
19.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul.
19.2. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
19.3. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul, atât în nume propriu, cât şi în numele subcontractanţilor săi.
19.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul
contractului şi va fi notificată achizitorului.
20. Cesiunea
20.1. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile
născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate
iniţial.
21. Forţa majoră
21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
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21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
21.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
22. Încetarea contractului
22.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei
instanţe judecătoreşti în următoarele cazuri:
- Prin acordul părţilor;
- La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu se prelungeşte;
- În caz de faliment, dizolvare sau lichidare a prestatorului;
- În caz de forţă majoră. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de
neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau
parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost
cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
23. Rezilierea contractului
23.1. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în cel mult 30 de
zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea
contractului ar fi contrară interesului public.
23.2. Achizitorul poate rezilia contractul unilateral, în următoarele cazuri:
- Prestatorul abandonează contractul sau demonstrează clar în altă manieră intenţia
de a nu continua îndeplinirea obligaţiilor pe care le are potrivit prezentului contract;
- Prestatorul subcontractează sau transferă obligaţiile sale prevăzute de prezentul
contract fără acordul achizitorului;
- Prestatorul cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract
fără acordul celeilalte părţi;
- Dacă prestatorul primeşte trei notificări consecutive prin care i se aduce la cunoştinţă
faptul că nu şi-a executat sau îşi execută în mod necorespunzător oricare din
obligaţiile care îi revin.
23.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi
şi neremedierea acestei situaţii în termen de 15 zile, dă dreptul părţii lezate de a cere
rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune interese.
23.4. În cazul rezilierii contractului, părţile contractante vor întocmi în termen de 15 zile
situaţia serviciilor efectiv prestate, pe baza cărora se vor stabili sumele care urmează a fi
plătite, conform prevederilor legale.
24. Soluţionarea litigiilor
24.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
25. Limba care guvernează contractul
25.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
26. Comunicări
26.1. (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
Pagina 6 din 7

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
26.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
27. Legea aplicabilă contractului
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
28. Dispoziţii finale
28.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior
sau ulterior încheierii lui şi poate fi modificat cu acordul ambelor părţi.
28.2. Urmărirea prezentului contract se face de către directia de specialitate, respectiv
Directia Urbanism.
28.3. Prestatorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile
de plată și în facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate
aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controlului efectuat de organele abilitate
(CFI, CFP, Curtea de Conturi).
28.4. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (doua) exemplare originale, din care unul
revine prestatorului și a fost semnat în data de ________________.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,

Pagina 7 din 7

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

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevazute la art. 180
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

S.C. ________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic) prin reprezentantul său legal ________________________ declarăm pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte
publice, că societatea sus numită nu se află în situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.337/2006, cu modificări şi completări ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani
nu au fost condamnări prin hotarâri definitive a unor instanţe judecatoreşti pentru participarea la
activitaţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

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

Data completării

Operator economic,
.................................
(semnatură reprezentant legal)

Formularul nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevazute la art. 181
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
S.C. .................................................. (denumirea, numele operatorului economic), având ca
reprezentant legal pe ...................................., în calitate de ofertant la procedura de ............................
(se menţionează procedura) pentru achiziţia de ..........................................................................
(denumirea lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/lună/an), organizată de
................................................ (se inserează numele autoritaţii contractante), declarăm pe proprie
răspundere că societatea sus menţionată:
a) nu a intrat în faliment, ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b) şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit pâna la data solicitată.................
c) în ultimii 2 ani:
□ nu şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale,
sau
□ şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile
societăţii în cauză, fapt care a produs sau este pe cale sa producă grave prejudicii
beneficiarilor acestuia;
d) nu au fost condamnări, în ultimii 3 ani, prin hotarâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională.
e) Subsemnatul………………………………………………. declar că nu prezint informaţii false,
iar informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selectie sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi autoritatea contractantă are
dreptul de a ne exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Data completării

Operator economic,
.................................
(semnatură reprezentant legal)

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

Ofertant ......................
Data
....................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)

Formularul nr. 4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din OUG 34/2006

Subsemnatul(a),......................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), în calitate de Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant/Terţul susţinător la
procedura de atribuire a contractului de
achiziţie publică având ca obiect
……………………............……..(denumire procedură), CPV ............……………., organizată de
Municipiul Constanţa, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii
că nu mă încadrez în nici una din situaţiile prevăzute la articolul 69^1 din OUG 34/2006, cu toate
modificările şi completările ulterioare, respectiv: nu am drept membrii în cadrul consiliului de
administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi persoane care
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, sau care se află în relaţii comerciale,
astfel cum sunt ele prevăzute la art. 69, lit. a) din OUG 34/2006, cu persoane care deţin funcţii de
decizie în cadrul autorităţii contractante.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea
exclusivă.

Operator economic,
................................
(semnatura autorizata)

Formularul nr. 5

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT
CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................ (denumirea/numele
şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
...................................................................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Operator economic,
..............................
(semnătură autorizată)
Lucrările ce se
intenţionează a fi
subcontractate

Numele şi detaliile
subcontractanţilor

Valoarea
subcontractului ca
procent al costului
total al proiectului

Acord
subcontractor cu
specimen
semnătură

De ataşat înţelegerile preliminare de subcontractare.
Subcontractanţii vor trebui să depună propriile lor formulare şi documente. Aceste documente vor fi
ataşate prezentului formular.
Data completării
OFERTANT,
..................................
Semnătura autorizată
__________________________
L.S.

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

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ...........................................................................................................
(denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionata, să prestăm ________________________________ pentru suma
de __________________ lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre)
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigatoare, să prestăm serviciile
cât mai curând posibil, conform graficului de prestare a serviciilor.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile (durată în
litere şi în cifre), respectiv pâna la data de _______, (ziua/luna/anul) şi ea va ramâne obligatorie
pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigatoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
⃞ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar "alternativă";
⃞

nu depunem oferta alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzatoare)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigatoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(semnatura)
oferta pentru şi în numele ________________________________________.
(denumirea/numele operator economic)

Formular nr. 7
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii
Adresa sediului social
Cod unic de înregistrare
Numele şi funcţia ................................ (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau
echivalent)
II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
|_| Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2
(Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiin ării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
modificată şi completată prin O.G. nr. 27/2006).
|_| Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
|_| Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr.2 (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii şi dezvoltarii intreprinderilor
mici şi mijlocii, modificata şi completata prin O.G. nr. 27/2006 ), precum şi a fişelor adiţionale care
se vor ataşa la declaraţie.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1
Exerciţiul financiar de referinţă2
Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală neta
(mii lei/mii euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, |_| Nu
datele financiare au înregistrat modificări care determină
încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro- |_| Da (în acest caz se va completa şi
se va ataşa o declaraţie referitoare la
întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).
exerciţiul financiar anterior)
Semnatura ........................ (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
Data întocmirii ..........................
Semnatura ................................
_____
1

Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din legea nr. 346/2004, modificata şi completata prin O.G. nr. 27/2006
Datele cu privire la numarul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuala neta şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar
raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numarul mediu anual
de salariaţi, cifra de afaceri anuala neta şi activele totale se determina şi se declara pe propria raspundere.
2

Formularul nr. 8
Nr. şi data de înregistrare
de la operator economic

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ...................................................................................
(denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de participare publicat cu nr. .................... din ..............................
(ziua/luna/anul),
privind
aplicarea
procedurii
pentru
atribuirea
contractului
....................................................................................... (denumirea contractului de achiziţie publică),
noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat:
Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un numar de ....... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.

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

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

Cu stimă,

Ofertant,
..............................................
(semnatură reprezentant legal)

Formularul nr. 9

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa
……………………………………………………………………….………………….…, cu sediul în
………………………………………………………………………………..........……………………,
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………………, CIF …………………..,
atribut fiscal …..…, reprezentată legal prin ………………………………………………, în calitate
de
…………………………………………………,
împuternicim
prin
prezenta
pe
………………………………………………, domiciliat în …………………………………………
...............…… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………,
CNP ……………………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având
funcţia de …………………………………………, să ne reprezinte la procedura ……………………,
organizată de autoritatea contractantă …………. în scopul atribuirii contractului pentru:
……………………………………………………
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea urmatoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legatură cu participarea la
prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe
parcursul şi/sau în urma desfaşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitarilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării
procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei
cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedura.

Nota: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei
împuternicite (buletin de identitate / carte de identitate).
Data

……………

Denumirea mandantului

S.C. ………………………………
reprezentată legal prin
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnatură reprezentant legal şi ştampila)

Formularul nr. 10
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Modul de constituire a garanţiei de bună execuie

S.C. ........................................................ (denumirea, numele operatorului ecpnomic), având ca
reprezentant legal pe ................................................., în calitate de ofertant la procedura de
..................................................................... (se menţionează procedura) pentru achiziţia de
.......................................................................... (denumirea lucrării şi codul CPV), la data de
.................. (zi/luna/an), organizată de ............................................................ (se inserează numele
autorităţii contractante), optez pentru urmatorul mod de constituire a garanţiei de bună execuţie:

□ Reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz, contractantul
are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent
în administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante. Suma
iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de
0,5 % din preţul contractului exclusiv TVA
Sau
□ Instrument de garantare în favoarea autorităţii contractante.

Data completării

Operator economic,
.................................
(semnatura reprezentant legal)

