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Documentaţia de atribuire 
 
 
CUPRINS 
 
Capitolul I   - FISA DE DATE A ACHIZITIEI 
 
Capitolul II  - CAIETUL DE SARCINI 
 
Capitolul III  - FORMULARE  

F1: Declaratie privind eligibilitatea 
F2: Declaratie privind neincadrearea în situaţiile prevăzute la art. 181 
F3: Fisa de informatii generale 
F4: Fisa de informatii privind experienta similara 
F5: Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat 

si al cadrelor de conducere 
F6: Formular de oferta 
F7: Centralizator de preturi  
F8: Scrisoare de inaintare 
F9: Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie 
 

Capitolul IV  -     CONTRACT DE PRESTARI SERVICII – MODEL ORIENTATIV 
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CAPITOLUL I 
 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  
Pentru achizitia de servicii intretinere si service aparate de aer conditionat  

Cod  CPV  50324200-4 Servicii de intretinere preventiva. 
 
 
 

 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 
 
Denumire: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR 
Adresă: Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5,  
Localitate: Bucureşti 
 

Cod poştal: 
050741 

Ţara: ROMANIA 

Persoana de contact:  
Consilier ev- examinare  
Anca UDRISTEOIU 

Telefon: +4(021) 301.14.32 

E-mail: anca.udristeoiu@mdlpl.ro 
 

Fax:  +4 (021) 335.80.96 

Adresa de internet: www.mdlpl.ro, 
 

 
I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
■ ministere ori alte autorităţi publice 
centrale 
  

■  servicii publice centrale 
 

 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante    
       DA □         NU■ 
 
Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 ■  la adresa mai sus menţionată 
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări  
             Data:15.05.2007 
             Ora limită: 12:00 
             Nr. fax Directia de achizitii publice: 335.80.96 sau  
             adresa depusa la Registratura MDLPL (tel: 301.14.43) 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 16.05.2007 
Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie 
Denumire: Consiliul National de solutionare a Contestatiilor  
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 
Localitate:        Bucuresti               Cod poştal:   030084                   Ţara:  ROMANIA 
E-mail:                                                                   Telefon: (+4) 021 310.46.41 
Adresă internet: www.cnsc.ro                           Fax: (+4) 021 310.46.42 

 
I.c.Sursa de finanţare: BUGETUL DE STAT 
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: Servicii de intretinere si service aparate de aer 
conditionat 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
 
(a) Lucrări                    □      (b) Produse               □     (c) Servicii        ■ 

 
  Categoria serviciului:   

2A ■ 
 
 

  Principalul loc de prestare: 
Sediul MDLPL (str. Apolodor 
17 si blvd. Libertatii 12) 
 
Cod   CPV  50324200-4 

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică: ■                      
 
II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică  
 
Ani: 0               luni: 8              zile calendaristice: 0  
Pana la 31.12.2007, cu posibilitatea prelungirii pana la data limita de 30.04.2008. 
II.1.5) Divizare pe loturi            da □        nu ■ 
 
Ofertele se depun pe:        Un singur lot  □     Mai multe loturi   □ 
 
  II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU ■ 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Nr. aparate aer conditionat: 91 unitati exterioare ; 109 unitati interioare.  
II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                                                     da □       nu ■ 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  
 
 
III. Condiţii specifice contractului  
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
(dacă DA scurtă descriere ) 
III.1.2. Altele  
(dacă DA, descrieţi) 

 
DA   □               NU ■ 
 
DA  □                NU ■ 

 
IV: PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectată 
Cerere de oferta                              ■   
 

 

 
 IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □        NU  ■  
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IV.3.) Legislaţia aplicată  
1. 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; 

2. LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea 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; 

3. HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 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. 

4. Orice alte acte normative in vigoare care reglementeaza achizitiile publice. 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
V.1) Situaţia personală a ofertantului 
Declaraţii privind eligibilitatea  

 

Solicitat   ■ 
1. Cerinta obligatorie: Declaratie pe proprie raspundere 

completata in conformitate cu Formular 1 din Capitolul 
III 

 
Documente privind 
neîncadrarea în prevederile 
art. 181 
 

Solicitat   ■ 

Cerinta obligatorie: 1. Declaratie privind neincadrarea 
in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 
(completare declaratie conform Formularului 2 din 
Capitolul III).  
2.Certificat de atestare fiscală eliberat de (AFP) 
organul de administrare fiscală al unităţii administrativ 
teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social, 
în original sau copie legalizată, valabil la data deschiderii 
ofertelor. 
3. Certificat privind plata impozitelor locale, în original 
sau copie legalizată, valabil la data deschiderii ofertelor 
 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice 

române 
Solicitat   ■ 

Cerinta obligatorie: Certificatul constatator emis de 
oficiul registrului comertului, în original sau copie 
legalizata 
 

V. 3.) Situaţia economico-financiară                                   
Informaţii privind situaţia economico-

financiară 
 

1. Fişă de informaţii generale - completare 
Formular 3 din Capitolul III 
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2. Fisa/Fisele de informatii privind experienta 
similara (Formularul 4 din Capitolul III). Cerinta 
minima: incheierea si indeplinirea, in ultimii 3 ani, 
a cel putin unui contract a carui obiect a fost 
prestarea de servicii similare. Se solicita copii 
ale contractului/contractelor (paginile ce contin 
numele beneficiarului, obiectul contractului si 
semnaturile) ce insotesc fisele de experienta 
similara, precum si recomandare/recomadari 
pentru contractele prezentate. 
 

 
 
 
 

Solicitat ■ 

3. Obligatii contractuale, in desfasurare fata de alti 
beneficiari/clienti 

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
1. Se solicita documente emise de catre 
organisme acreditate care confirma certificarea 
calitatii firmelor ofertate (ISO 9001) 

Informatii privind capacitatea tehnica 
 
 

Solicitat ■ 2. Declaratie care contine informatii privind 
numarul mediu in ultimele 12 luni al 
personalului angajat, asigurarea cu personalul 
de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de 
conducere, precum si persoanele responsabile 
direct de indeplinirea contractului + CV-uri ale 
acestor persoane (Formularul 5 din capitolul III) 

Informatii privind subcontractantii Se solicita, daca e cazul, completarea unui 
formular cu subcontractantii si specializarea 
acestora. 

 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
VI.1)  Limba de redactare a 
ofertei  

ROMANA  

VI.2)  Perioada de valabilitate a 
ofertei 

30 zile 

VI.3) Garanţie de participare 
 

Nesolicitat ■ 

VI.4) Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii 
serviciilor ce urmeaza a fi executate cu cerintele 
prevazute in caietul de sarcini. In acest scop 
propunerea tehnica va contine, pentru fiecare 
pozitie un comentatiu, articol cu articol, al 
specificatiilor tehnice continute in Caietul de 
sarcini, prin care sa demostreze corespondenta 
propunerii tehnice cu specificatiile respective. 

VI.5) Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Ofertantii vor completa formular 6 (Capitolul III) si 
formularul 7 din capitolul Capitolul III 
 

V.9) Modul de prezentare a 
ofertei 
a) Adresa la care se depune 

 
 
a) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
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oferta 
 
b) Data limita pentru depunerea 
ofertei 
 
c) Numarul de exemplare 
 
d) Mod de prezentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locuintelor, Str. Apolodor nr.17 latura Nord , sector 5, 
Registratura. 
b) 22.05.2007, ora 10,00   
 
 
c) 1 original + 1 copie 
 
d) Oferta se va depune la sediul Ministerului 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, în plic 
sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona: 
„OFERTĂ PENTRU SERVICII intretinere aparate aer 
conditionat. A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 
22.05.2007, ora 11.00".  
Ofertantul are obligatia de a completa si atasa la 
coletul ce contine oferta „Scrisoarea de inaintare” 
(Formular 8 din Capitol III). 
Plicul exterior va conţine 2 plicuri interioare (1 

original + 1 copie). Fiecare plic va contine in interior  
cate 3 plicuri sigilate si stampilate cu : 

- plicul nr. 1 : documente de calificare;  
- plicul nr. 2 : propunere tehnică; 
- plicul nr. 3 : propunere financiară.     

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu 
denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite 
returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care 
oferta respectivă este declarată întarziată.                      

Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu 
cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagina de 
reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să 
angajeze ofertantul prin contract. În cazul 
documentelor emise de instituţii/organisme oficiale 
abilitate în acest sens documentele respective trebuie 
să fie semnate şi parafate conform prevederilor 
legale.  

Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a 
semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa 
un opis al documentelor prezentate  

Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse 
în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate se 
vor prezenta şi următoarele documente: 

a) .Scrisoarea de înaintare  
 Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de 

înaintare în  conformitate cu modelul  prevăzut  în 
formularul 9 (care se va atasa in exteriorul ofertei) 

b) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, 
pentru persoanele desemnate să participe la 
activitatea de deschidere a ofertelor.   

Ofertantii vor numerota si semna fiecare pagina 
a ofertei. 
1.  Nu se acceptă oferte alternative. 
2. Lipsa a mai mult de 3 documente privind situatia 
personala, capacitatea de exercitare a activitatii 
profesionale, situatia economica si financiara, precum 
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si capacitatea tehnica si profesionala, solicitate prin 
documentatia de atribuire duce la respingerea ofertei. 
De asemenea, necompletarea unui document lipsa 
dintre cele specificate in termen de maxim 72 de ore 
de la momentul solicitarii are drept consecinta 
respingerea ofertei ca neconforma 
Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare 
are ca efect descalificarea ofertantului. 

V.10) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin 
solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până 
la data şi ora depunerii ofertelor si numai prin 
solicitare scrisa in acest sens. In cazul in care 
ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja 
depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si 
inregistrarea modificarilor respective de catre 
autoritatea contractanta pana la data limita pentru 
depunerea ofertelor. 
2. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile 
trebuie prezentate in conformitate cu alineatul de mai 
sus, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va 
marca, in mod obligatoriu, inscriptia „Modificari”. 
Ofertanutul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si 
modifica oferta dupa depunerea ofertelor, sub 
sanctiunea excluderii acestuia de la procedura de 
atribuire a contractului de achizitie publica si a 
pierderii garantiei pentru participare. 
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, 
cad în sarcina operatorului economic. 
Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii 
contractante decât cea stabilită sau după expirarea 
datei si orei limită pentru depunere este considerată 
întârziată şi se returnează nedeschisă. 

V.11) Deschiderea ofertelor  Locul deschiderii ofertelor: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor 
Publice si Locuintelor. Data/ ora 22.05.2007, ora 11:00 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VII.1) Pretul cel mai scazut         ■     
 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
VIII.1 Ajustarea  preţului contractului 
            DA   □           NU   ■   

 

VIII.2. Garanţia de bună execuţie a 
contractului           
 
          DA    ■        

1.  Garantie de buna executie a contractului in 
cuantum de 5 % din valoarea contractului fara TVA 
2.  Garantia se va constitui prin Scrisoare de 
garantie bancara, conform formularului 9 din 
Capitolul III. 
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CAPITOLUL II 
   

CAIET DE SARCINI 
 
ANEXA 1  
 
Echipamentele de aer conditionat pentru care se vor asigura serviciile de intretinere si 
service:  
 
I. Echipamente a caror putere se situeaza intre 12000-19000 BTU* 
Unitate exterioară VRV Daikin  1 buc 
Unitate exterioară Bisplit Daikin  1 buc. 
Unitate exterioară Split Daikin  48 buc. 
Unitate exterioară Fujitsu (bisplit)  9 buc. 
Unitate exterioară Split Hitachi  6 buc. 
Unitate exterioară Split Excell  4 buc. 
Unitate exterioară Split York  1 buc. 
Unitate exterioară Split Samsung  2 buc. 
 
Unitate interioară VRV Daikin 9 buc. 
Unitate interioară Daikin  50 buc 
Unitate interioară Fujitsu  18 buc. 
Unitate interioară Hitachi  6 buc. 
Unitate interioară Excell  4 buc. 
Unitate interioară York  1 buc. 
Unitate interioară Samsung   2 buc. 
* Nota: Ofertantii se pot prezenta la sediul MDLPL, in cazul in care doresc mai multe 
informatii despre aceste aparate. Programarile se pot face in scris, la emailul: 
anca.udristeoiu@mdlpl.ro sau leonard.enescu@mdlpl.ro.  
 
II. Achizitionate in 2006 
12 aparate aer conditionat marca MIDEA 9000 BTU 
1 aparat aer conditionat marca Fujitsu floor celing 24000 BTU 
3 aparate aer conditionat marca A/C Starway 9000 BTU 
1 aparat aer conditionat marca A/C Starway 18000 BTU 
2 aparate aer conditionat marca A/C Y.K. 12000 BTU 
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ANEXA 2 
Procedurile pentru asigurarea intretinerii si service-ului echipamentelor de aer conditionat 
 
Obligatiile prestatorului: 

1. Sa asigure intretinere tehnica a aparatelor de aer conditionat ale achizitorului-
beneficiarului contra cost conform contractului 

 
2. Sa garanteze buna functionare a fiecarui aparat dupa efectuarea operatiilor de 

intretinere 
 
3. In categoria operatiilor de intretinere tehnica sunt cuprinse: 
- Verificarea presiunii de freon in instalatii si completarea ei daca este necesar 
- Curatarea bateriei de freon 
- Curatarea si dezinfectarea filtrelor 
- Curatarea tavei de condens 
- Verificarea traseului frigorific si inlocuirea lui daca este necesar 
- Curatarea agregatului exterior si al unitatii interioare 
- Alte operatii menite sa asigure o buna functionare a aparatului de aer conditionat 
 
4. Interventiile de intretinere se vor face de 2 ori pe an: mai-iunie si septembrie-

octombrie; echipamentele vor fi cosmetizate atat la interior cat si la exterior, vor fi 
incarcate cu freon, se vor verifica carcasele exterioare, se vor curata sau inlocui 
filtrele. 

 
5. a) Constatarile pentru echipamentele defecte se vor face intr-un interval de maxim 

4h de la ora informarii telefonice si scrise (email).  
b) Constatarile si manopera reparatiilor sunt incluse in pretul contractului. In urma 
fiecarei constatari, prestatorul va intocmi o „Fisa de constatare” conform modelului 
anexat. 
c) Consumabilele (filtre, freon, cablu electric, sigurante, banda metisat, furtun 
condens, suruburi, piulite, garnituri etc) sunt gratuite. Defectiunile care necesita 
inlocuirea consumabilelor, se remediaza in maxim 24 h de la sesizare. 
d) Defectiunile care necesita inlocuirea unor piese fara de care echipamentul nu 
poate functiona in parametrii normali, se vor remedia in maxim 72h de la primirea 
Notei de Comanda din partea beneficiarului. 
 

Durata contractului: 
Contractul se va incheia pana la data de 31.12.2007, cu posibilitatea prelungirii pana la 
data limita de 30.04.2008. 
Plata si receptie 
Plata pentru interventiile de intretinere se va face de 2 ori, la efectuarea fiecarei revizii. 
Reviziile se vor efectua in lunile Mai si Octombrie. Platile se vor efectua in urma incheierii 
de Procese Verbale de receptie intre Achizitor-Beneficiar si Prestator din care sa rezulte 
numarul de aparate asupra carora s-au efectuat interventii, locatia acestora si natura 
tehnica a interventiilor pentru fiecare aparat (fisa tehnica). 
Asistenta tehnica, interventiile la cerere, consumabilele sunt gratuite, prestatorul va 
factura numai acele piese care s-au defectat din pricina uzurii sau a utilizarii 
necorespunzatoare. 
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FISA DE CONSTATARE 
-model- 

 
Intocmita de reprezentantul firmei  ………………..………….……..., în calitate de 

prestator (executant). 
În urma sesizării MDLPL s-a procedat la constatarea următoarelor defecţiuni (sau 

necesitatea înlocuirii de piese de schimb sau/şi materiale consumabile) la echipamentul 
…………………………………. după cum urmează : 

 
Nr. 
Crt. 

Descriere operaţiune Durata 
necesară 
intervenţie/ 
reparaţie (ore) 

Piese / materiale 
consumabile 
furnizate de 
executant 

Cant./
U.M. 

Preţ 
unitar 

1      
2      
3      
4      
5      

 
 

         Total   : 
         T.V.A. : 

           Total cu T.V.A.  : 
 
 
 

PRESTATOR                         ACHIZITOR 
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CAPITOLUL III 
 

 FORMULARE 
 

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta 
formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător şi 
semnate de persoanele autorizate. 
 
Formular 1.  
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  
                                                                                                (denumirea/numele si 
sediul/adresa operatorului economic) 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de 
urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/ sau spălare de bani.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe 
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta 
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în 
cadrul unei alte oferte.  

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

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 
                                                                                               (se precizează data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
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Formular 2 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 
 

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

declar pe proprie răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 

administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu 
cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data 
solicitată................. 

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională. 

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

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
           Operator economic, 
                                 …………………………. 
                                                                             
                            (semnatura autorizată ) 
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Formular 3 
 
    Operator economic, 
______________________ 

(denumirea/numele) 
 

INFORMATII GENERALE 
 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
    Fax: 
    Telex: 
    E-mail: 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare 
_______________________________________ 

(numarul, data si locul de 
inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________ 
       (in conformitate cu prevederile din statutul 

propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
_______________________________ 

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de 
inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
___________________________________________________________________ 

Anul  Cifra de afaceri anuala    Cifra de afaceri anuala 
 31 decembrie                                  la 31 decembrie 

   (mii lei)                                             (echivalent euro) 
___________________________________________________________________ 
1.    2004 
___________________________________________________________________ 
2.    2005 
___________________________________________________________________ 
3.    2006 
___________________________________________________________________ 
Media anuala: 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
         Operator economic, 

  ______________ 
(semnatura autorizata) 
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Formular 4 
 
 
    CANDIDATUL/OFERTANTUL 
    .................................................. 
    (denumirea/numele) 
 

EXPERIENTA SIMILARA*) 
1. Denumirea si obiectul contractului: 
       Numarul si data contractului: 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 
       Adresa beneficiarului/clientului: 
       Tara: 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 
       (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    [] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 
    [] contractant asociat 
    [] subcontractant 
4. Valoarea contractului  
 
 
 
a) initiala (la data semnarii 
contractului):          
b) finala (la data finalizarii 
contractului):  

exprimata in moneda in 
care s-a incheiat 

contractul 
 

… 
 

… 

exprimata in  
echivalent euro 

 
 

… 
 

… 

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de 
solutionare: 
6. Gama servicii care a fost prestata in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin 
care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: 

 
                                                 Candidat/ofertant, 

                                                   .................................... 
                                                   (semnatura autorizata) 

 
   *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea 
comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. 
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FORMULAR 5 
 
OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 
 

 
DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI 

ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 

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

 Anul 2006 
Personal angajat  
Din care personal de conducere  

 
(În cazul solicitării) 
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil 
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. 
 
    Data completării ...................... 
 
 

             Operator economic, 
                ………… ………………. 
                    (semnatura autorizată ) 
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FORMULAR 6 
 

     OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  
         (denumirea serviciului) 
(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei, la care  
                                                                                      (suma in litere si in cifre) 
 
se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________lei. 
                                                                                      (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam 
serviciile in graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, 
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita 
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 
     _ 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
     _ 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice 
alta oferta pe care o puteti primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
                        (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
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FORMULAR 7  
 

     OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
CENTRALIZATOR DE PRETURI 

 
Nr. 
crt. Tip Echipament 

Nr. 
echipamente 

[buc] 

Frecventa 
[nr.oper./an] 

Durata 
[ore] 

Durata 
totala [ore] 

Pret 
unitar 

[lei/ora] 

Pret total 
[lei] 

1 Unitate exterioara VRV Daikin 1 2     
2 Unitate exterioara bisplit Daikin 1 2     
3 Unitate exterioara Daikin 48 2     
4 Unitate exterioara bisplit Fujitsu 9 2     
5 Unitate exterioara Hitachi 6 2     
6 Unitate exterioara Excell 4 2     
7 Unitate exterioara York 1 2     
8 Unitate exterioara Samsung 2 2     
9 Unitate exterioara Midea 12 2     
10 Unitate exterioara Fujitsu floor celing 1 2     
11 Unitate exterioara A/C Starway 9000 btu 3 2     
12 Unitate exterioara A/C Starway 18000 btu 1 2     
13 Unitate exterioara A/C Y.K.12000btu 2 2     
14 Unitate interioara VRV Daikin 9 2     
15 Unitate interioara Daikin 50 2     
16 Unitate interioara Fujitsu 18 2     
17 Unitate interioara Hitachi 6 2     
18 Unitate interiora Excell 4 2     
19 Unitate interioara York 1 2     
20 Unitate interioara Samsung 2 2     
21 Unitate interioara Midea 12 2     
22 Unitate interioara Fujitsu floor celing 1 2     
23 Unitate interioara A/C Starway 9000 btu 3 2     
24 Unitate interioara A/C Starway 18000 btu 1 2     
25 Unitate interioara A/C Y.K.12000btu 2 2     

 
Operator economic, 
 (semnatura autorizată 
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Formular 8 
  
 

OFERTANTUL    Inregistrat la sediul autoritatii contractante 
______________________      nr. _________ / __ . __ . 2007 

(denumirea/numele) 
 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 

Catre _______________________________________________ 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
 

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului  
                            ________________________________________ 

                                (denumirea contractului de achizitie publica)   
       
noi ____________________________ va transmitem alaturat urmatoarele: 
         (denumirea/numele ofertantului) 
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de _____ copii: 
a) oferta; 
b) documentele care insotesc oferta. 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
Data completarii __ . __ . 2007 

 
Cu stima, 
 

Operator economic, 
 

   ___________________ 
      (semnatura autorizata) 
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Formular 9 
 
 
                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 

               SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 
 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________, 
                  (denumirea contractului) 
încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de 
achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de 
_____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de 
acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin 
contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. 
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea 
achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ . 
În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se 
va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 

 
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnătura autorizată) 
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CAPITOLUL IV 
 

 
CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII – MODEL ORIENTATIV 

nr. .......... din ................ 
     
 
Preambul 
 

În temeiul OUG 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, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între 
 
........................................................................................... denumire autoritate contractantă adresa sediu 
..................................................................... telefon/fax .............................................. număr de 
înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie 
...............................................................................  reprezentată prin 
....................................................................................................... (denumirea conducătorului), 
funcţia............................................... 
în calitate de achizitor, pe de o parte 
şi  
……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  
...............................................  adresă sediu ………………… 
........................................................................ telefon/fax .......................................... număr de 
înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banca) 
.............................................................................................................. reprezentat prin 
................................................................................................   (denumirea conducătorului) 
funcţia............................................... 
în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părtile 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 - activităţi a căror prestare fac obiect al 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 aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea 
şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înteleg să îi definească pentru contract) 
 
3. Interpretare 
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3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in 
mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
 
4.1 - Prestatorul se obligă să execute ...............................................denumirea serviciilor,  în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 
5. Preţul contractului 
 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, conform 
graficului de plăti, este de ...................... lei, sau după caz …….. euro, la care se adaugă ……… TVA. 
 
6. Durata contractului 
 
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de ……. 
 ( se inscrie perioada şi data) 
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  .... 
( se inscrie data la care încetează contractul) 
 
7. Executarea contractului  
 
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de  ...... 
(se precizează data la care intră în efectivitate contractul)  
 
8. Documentele contractului 
 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
(Se enumeră documentele pe care părţile le înteleg ca fiind ale contractului) 
 
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
 
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract.  
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 
propunerea tehnică. 
9.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 

 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
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10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea 
facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, dupa caz, graficul de plată) 
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea 
sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul onorează 
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea 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 penalitaţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului. 
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă 
a obligaţiilor)  
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 
din plata neefectuată. 
(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi/saptămână de 
întârziere, până la îndeplinirea efectivă 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. 
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să 
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.  În acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită 
până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
 
12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 
……. , pentru perioada de …… şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului.  
( se precizează modul de constituire, cuantumul şi  perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie) 
12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 
contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
12.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întarziere sau execută necorespunzator 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorul, precizând totodată obligaţiile care 
nu au fost respectate.    
12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la îndeplinirea 
obligaţiilor asumate. 
( se precizează modul de restituire şi termenul)   
12.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 
 
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului 
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13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi 
pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută 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 convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. (se precizează 
anexa ce conţine graficul de prestare) 
 
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
 
14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera 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.  
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest 
scop. 
(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor) 
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
 
16.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului de începere a contractului.  
(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)   
(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 adauga la preţul                         contractului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a 
fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de 
parţi, 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 neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea 

contractului de către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 
acestora, atunci parţile 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 parţilor, 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 
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17.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2 - Preţul contractului se actualizează utilizând formula de ajustare convenită. 
(se precizează formula de ajustare)  
 
18. Amendamente  
 
18.1 - Parţile 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 parţi din contract le subcontractează, 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, cât şi contractele încheiate cu aceştia 
se constituie in anexe la contract. 
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea 
sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc 
partea lor din contract. 
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca 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 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, 
fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract.  
 
21. Forţa majoră 
 
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile 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 ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
22. Soluţionarea litigiilor 
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22.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face 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 legatură cu îndeplinirea 
contractului. 
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele 
judecatoreşti din România.  
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 
 
23. Limba care guvernează contractul 
 
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
24. Comunicări 
 
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
25. Legea aplicabilă contractului 
 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Parţile au înteles să încheie azi ..............  prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.     
  ( se precizează data semnării de către părţi) 
 
          Achizitor        Prestator 
    .............................               .............................. 
(semnătura autorizată)       (semnătura autorizată) 
              LS  


