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CAPITOLUL I 
 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI 
 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTA 
 
Denumire: MINISTERUL DEZVOLTĂRII , LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR 
Adresa: Str. Apolodor 17 latura Nord, sector 5,  
Localitate: Bucureşti 
 

Cod poştal: 
050741 

Tara: 
ROMÂNIA 

Persoana de contact: 
Alistar Lucian 
 
 

Telefon: (021)301.14.14; 
             (021)301.14.78; 

E-mail: lucian.alistar@mie.ro 
 
 

Fax: (021)335.80.96 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): 
Adresa Autorităţii contractante:   www.mdlpl.ro 
 

 
I.b  Principala activitate sau activităţi ale Autorităţii contractante 
 
■ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte instituţii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie internaţionala 
□ altele (specificaţii)   

■ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţa naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultura, religie si activ. recreative 
□ educaţie 
□ altele (specificaţi)________________ 
 

 
Autoritatea contractanta achiziţionează  in  numele altei autorităţi contractante   DA □         NU■ 
 
Alte informaţii  si/sau clarificări pot fi obţinute: 
 ■  la adresa mai sus menţionată 

□ altele:  
 

Date limita de primire a solicitărilor de clarificări  
                                                                        Data: 25.06.2007 
                                                                        Ora limita : 12:00 
 
                                                                        Adresa : Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5- Registratura  
                                                                                       (cam.3) 
 
Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări : 26.06.2007 
 Institutia responsabila  pentru soluţionare contestaţie 
Denumire: Consiliul National de soluţionare a Contestaţiilor de pe lângă Autoritatea Naţionala pentru     
                  Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice              
 
Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 
Localitate:        Bucuresti                                      Cod poştal:   030084                  Ţara:  ROMANIA                   
E-mail:  office@cnsc.ro                                         Telefon: +4(021)3104641 
Adresă internet: www.anrmap.ro                           Fax::+ 4 (021) 3104642 

I.c.Sursa de finantare : 
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BUGETUL DE STAT Dupa caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare  
DA  □               NU ■ 
Daca DA, faceti referire la proiect/program 
..................................................................... 

 
 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract Servicii de service şi întreţinere automobile 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
 
(a) Lucrări                                □      (b) Produse               □     (c) Servicii                                 ■ 

 
Execuţie                                    □ 
Proiectare şi execuţie               □ 
Realizare prin orice mijloace  
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                              □ 

Cumpărare                □        
Lesing                        □       
Închiriere                    □  
Cump. in rate             □ 
Combinaţii intre ele    □       

Categoria serviciului    2A  ■ 
                                    2B  □ 
 
   
             
 

Principala locatie a lucrarii    
  
________________________         
 
_________________________ 
 
Cod  CPV/ CPSA  
□□□□□□□□/ □□□□□□ 

Principalul loc de livrare 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
Cod  CPV/CPSA  
□□□□□□□□/□□□□□□ 

Principalul loc de prestare 
 
Sediul ofertantului. 
 
 
 
Cod CPV 50112000-3 Servicii de 
reparare şi de întreţinere a automobilelor 

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :  
Contract de achiziţie publică: ■                        
Încheierea unui acord cadru   □ 
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica  
Ani □□                  luni 5             zile □□ (de la atribuirea contractului)  
 
Incepand cu 01 / 08 /2007 cu posibilitatea prelungirii până la data limită de 30.04.2008. 
II.1.6 Divizare pe loturi:                                                                          DA ■                          NU □ 
 
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot   □                             unul sau mai multe   ■                            toate loturile  □ 
 
Alte informaţii referitoare la loturi: 
Loturile sunt următoarele: 

1. Lotul 1 Autoturisme marca Renault 
2. Lotul 2 Autoturisme marca Ford 
3. Lotul 2 Autoturisme marca Wolkswagen şi Audi 
4. Lotul 2 Autoturisme marca Seat 
5. Lotul 2 Autoturisme marca Citroen 
6. Lotul 2 Autoturisme marca Daewoo 
7. Lotul 2 Autoturisme marca Dacia 

 
II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU ■ 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
 
II.2.1) Prestaţii servicii  
Detalierea serviciilor sunt detaliate în Capitolul II Caietul de sarcini 
Daca se ştie, valoarea estimata fără TVA  121378,15 LEI.  Curs  din data de 26.06.2007 
Limite: intre    RON si   RON           Curs  ___________________ 
II.2.2) Opţiuni (daca exista)                                                                                     da □       nu ■ 
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II.3) Condiţii specifice contractului  
 
III.1. Garanţia de participare (dupa caz)      Solicitat □                    Nesolicitat ■ 
III.2 Alte condiţii particulare referitoare la 
contract (după caz)  
III.2.1. Contract rezervat  
 
III.2.2. Altele  

 
 
       DA   □                                   NU ■    
        
       DA  □                                   NU ■ 

 
III: PROCEDURA  
III.1) Procedura selectata 
 
Licitaţie deschisa                                         ■   
Licitaţie restrânsă                                         □ 
Licitaţie restrânsă   accelerata                     □ 
(justificare accelerare procedura –anexa distincta 
Dialog competitiv                                          □ 

Negociere cu anunţ de participare            □   
Negociere fără anunţ de participare          □                              
(Justificare in cazul  negocierii fără anunţ de participare -se completează o 
anexa distincta)  
Cerere de oferta                                        □ 

 
 III.2)  Etapa finala de licitaţie electronica       DA  □        NU  ■   

 
 III.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 reglementează achiziţiile publice. 
 
IV. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE  
 
IV.1) Situaţia personala a candidatului / ofertantului 
Declaraţie privind eligibilitatea  
           Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

Cerinţa minima : completare formularul 1. 
Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului  nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura 
aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181 din ordonanţă  
           Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

Cerinţa minima :  
1. Certificat de atestare fiscala în original sau copie legalizată 

emis de autorităţile competente  de pe raza căreia societatea are sediul 
social care atestă că nu figurează cu obligaţii restante la impozite, taxe 
şi contribuţii de asigurări sociale, către bugetele  componente ale 
bugetului general consolidat valabil la data deschiderii ofertelor.       

2. Declaraţie privind ne-încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 
181 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 completare 
formularul  2.                   

IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale(înregistrare) 
           Solicitat    ■         Nesolicitat   □ 

Persoane juridice române 
Cerinţă minimă obligatorie: 
1. Certificat constatator emis de Oficiul  Registrului Comerţului de 
pe lângă instanţa competent, în original, sau copie 
legalizată/Autorizaţie de funcţionare/altele echivalent din care să 
rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii. 
2. Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului, în copie legalizată sau xerocopie certificată pentru 
conformitate cu originalul, cu semnătura şi ştampila. 
 
Persoane juridice străine 

Daca DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronica 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Cerinţă obligatorie prezentarea oricăror documente care dovedesc o 
formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere 
profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care 
ofertantul este rezident. Documentele trebuie să fie înregistrate 
/atestatela autorităţile competente ţării respective. 
Documentele trebuie  prezentate în traducere legalizată                 

IV. 3.) Capacitate economico-financiara  
           Solicitat  ■           Nesolicitat □  

Cerinta minima:  
Fişa de informaţii generale, completare formularul 3. 

Declaratie bancara  
Solicitat □                          Nesolicitat ■ 

 

Bilant contabil  
Solicitat ■                          Nesolicitat □ 

Cerinţa minima :  
Copie bilanţ contabil la data de 31.12.2006, vizate şi înregistrate la 
Administraţia Finanţelor Publice  

Informatii privind cifra de afaceri  
Solicitat   ■                       Nesolicitat □ 

Cerinţă minimă 
Completare formularul 3 -  Informaţii generale cu privire la cifra de 
afaceri pe ultimii 3 ani. 

Solvabilitate patrimoniala  
(capital propriu/total pasiv x 100) 
Solicitat □                          Nesolicitat ■ 

 

Lichiditate generala 
(Active circulante/datorii curente x 100) 
Solicitat □                          Nesolicitat ■ 

 

IV.4.) Capacitatea tehnica   
Lista principale prestatii in ultimii 3  ani 
Solicitat   ■                       Nesolicitat □ 

Completare formularul 5 

Fisa experienta similara  
Solicitat   ■                       Nesolicitat □ 

Cerinţă minimă 
Fisa experienţa similara. pentru contracte încheiate în decursul anilor 
2004, 2005, şi 2006. - completare formularul 3.  Minim 2 contracte 
similare prestate în ultimii 3 ani, pe o perioadă de minim 6 luni. 
 

Declaratie privind echipamentele tehnice, 
utilaje, instalatii  
Solicitat □                          Nesolicitat ■ 

 
 

Informatii privind personalul tehnic de 
specialitate si de asigurarea calitatii  
Solicitat □                          Nesolicitat ■ 

 

Alte autorizari specifice domeniilor de 
activitate 
Solicitat  ■                          Nesolicitat □ 

Se solicită autorizaţia emisă de Registrul Auto Român in baza căreia 
ofertantul este autorizat să realizeze operaţiile solicitate prin caietul de 
sarcini. 
 

 
V. ELABORAREA OFERTEI  
V.1)  Limba de redactare a ofertei  ROMANA 
V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 30 zile 
V. 3) Garanţia de participare 
 
         DA   ■                       NU  □ 
 

Garanţia de participare se poate constitui sub formă de scrisoare 
de garanţie bancară  (formular 6).  
Garanţia de participare trebuie sa fie valabila pe cel puţin perioada 
de valabilitate a ofertei. 
Cuantumul garanţiei de participare este de: 

- pentru Lot 1 – autoturisme Renault 250 Lei. 
- pentru  Lot 2 – autoturisme Ford 350 lei. 
- pentru Lot 3 – autoturisme Volkswagen si Audi 350 Lei. 
- pentru Lot 4 – autoturisme Seat 100 Lei 

Garanţia de participare va fi prezentată intru-un plic separat de 
oferta financiară, oferta tehnică şi documentele de calificare. 
IMM –urile care vor depune jumătate din cuantumul garanţiei de 
participare solicitate vor prezenta dovada privind cifra de afaceri 
de la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finanţelor  
şi declaraţie pe propria răspundere privind numărul de salariaţi. 

V.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice Întocmită în corelaţie cu factorii de evaluare descrişi în 
algoritmul de calcul şi în  Caietul de sarcini. 

V.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei, conform 
formular 4  şi a  Centralizatorului de preţuri – Formularul 
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4.1 
V.6.) Data pentru care se determina 
echivalenta leu/euro  

Curs de referinţă comunicat de BNR in ziua 
26.06.2007.ora.11:30 

V.7) Prezentarea ofertei 
a) adresa la care se depune oferta 
 
b) data limita pentru depunerea ofertei  
c) numarul de exemplare in copie  
d) mod de prezentare 
 
e) modificarea si retragerea ofertei  
 
f) oferte intarziate  

1. Adresa la care se depune oferta: 
      Destinatar:  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor 

 Adresa:  Str. Apolodor nr.17 latura Nord , sector 5      
   Telefon : 3011414, 3011462, 3011478 
   Fax:   3358096         

2. Data limită pentru depunerea ofertei: 
            Data: 04.07.2007, ora 12,00   

3.  Numărul de exemplare: 1 (unul) 
4.  Modul de prezentare a documentelor care însoţesc 
oferta: 

Oferta se va depune la sediul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în plic sigilat şi ştampilat, 
pe care se va menţiona: 
a) „OFERTĂ PENTRU SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI 

SERVICE AUTOMOBILE ” 
b) „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 

04.07.2007, ora 13.00".  
Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat 

cu: 
- plicul nr. 1 : documente de calificare - original  
- plicul nr. 2 : propunere tehnică - original 
- plicul nr. 3 : propunere financiară – original 
- plicul nr. 4 : propunere financiară – copie 
- plicul nr. 5 : propunere financiară – copie 
- plicul nr. 6 : propunere financiară – copie 

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 întârziată.                                        

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 va prezenta 
.Scrisoarea de înaintare ofertantul trebuie să prezinte 
scrisoarea de înaintare în  conformitate cu modelul  prevăzut  
în cap III, formularul  nr.8 
5. Nu se acceptă oferte alternative. 
6.  Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente privind situaţia 
personală, capacitatea de exercitare a  activităţii 
profesionale, situaţia economică şi financiară precum şi 
capacitatea tehnică şi profesională, solicitate prin 
documentaţia de atribuire duce la respingerea ofertei. De 
asemenea, necompletarea unui document lipsă dintre cele 
specificate în termenul solicitat, dar nu mai mult de  72 ore 
de la momentul solicitării are drept consecinţă respingerea 
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ofertei ca inacceptabilă.. 
 Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca 
efect descalificarea ofertantului. 
7. Daca plicul exterior nu este marcat conform celor de mai 
sus autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o 
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.  
 8. Oferte întârziate. Ofertă se consideră întârziată dacă a 
fost depusă la altă adresă sau a fost depusă după data şi ora 
limită înscrisă la pct. 2) 

V.7) Data limită de depunere a ofertelor  04.07.2007 ora 12:00 
 

V.8) Deschiderea ofertelor  04.07.2007 ora 13:00 
Sediul Autoritatii Contractante, Sala de consiliu 
Persoanele desemnate să participe la activitatea de 
deschidere a ofertelor trebuie să prezinte împuternicire 
scrisă din partea ofertantului, precum şi o copie după actul 
de identitate (sau paşaport). 
 

 
  
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
VI.1) Preţul cel mai scăzut                                    □ 
VI.2) Cea mai avantajoasa oferta economica       ■ 
 
 
Criterii de evaluare Punctaj maxim alocat 
1. Preţul total pentru suma valorilor pieselor  50 
2. Valoarea adaosului comercial maxim solicitat  10 
3. Valoarea tarifului pentru ora de manoperă 30 
4. Preţul / km tractare auto 10 
TOTAL 100 
 
 Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 
Acordarea punctajelor pentru criteriile de evaluare menţionate se va face proporţional, utilizând relaţia : 
   Pn      =  ( V min /V n ) * P max  

 
Oferta stabilita câştigătoare este oferta care are preţul cel mai scăzut.  

 
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA  
Informaţii in corelaţie cu pct.II 1.3 ; II 1.4; II 1.5. din Fisa de date a Achiziţiei  
 
VIII. CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT  
   
VIII.1) AJUSTAREA  PRETULUI CONTRACTULUI    DA    □     NU      ■ 
 
VIII.2) GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI                    DA   ■      NU     □  
VIII.3) Cuantumul garanţiei de buna execuţie                                        1 %    din valoarea contractului  fara TVA 
Modul de constituire a garanţiei de buna execuţie  
 Scrisoare de garanţie bancara de buna execuţie                       □  (conform formular nr. 7) 
 Reţineri succesive din sume datorate pentru facturi parţiale      □    
 Depunere numerar               □ 
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                CAPITOLUL II 
              CAIET DE SARCINI 

 
 

1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI  
 
 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor , tel: +4(021).301.14.78, fax: 

+4(021).335.80.96, cod  fiscal : 13646233, cont  trezorerie RO98TREZ700235101201XXXXX, deschis  la  

Trezoreria  Municipiului  Bucureşti, organizează  procedura de „licitaţie deschisă” pentru achiziţia publică 

de servicii de reparare şi întreţinere autoturisme. 

 

 Autoturismele nu mai sunt in perioada de garanţie şi sunt următoarele: 

 
 Lotul 1 Autoturisme marca RENAULT 
 

Nr.crt Număr de înmatriculare Tip Auto Capacitate 
cilindrică/cm3 

An fabricatie 
 

Tip carburant 
 

1. B-32-MLP Renault Megane 1598 2000 Benzina 
2 B-32-MLP Renault Megane 1598 2000 Benzina 
3 B-32-MLP Renault Megane 1598 2000 Benzina 
4 B-32-MLP Renault Megane 1598 2000 Benzina 

 
 Lotul 2 Autoturisme marca FORD 
 
 a) Ford Mondeo 

Nr.crt Număr de înmatriculare Tip Auto Capacitate 
cilindrică/cm3 

An fabricatie 
 

Tip carburant 
 

1. B-36-MLP Ford Mondeo  1800 1998        Benzina 
2 B-01-MUD Ford Mondeo 1800 1998        Benzina 

 
 b) Ford Explorer 

Nr.crt Număr de înmatriculare Tip Auto Capacitate 
cilindrică/cm3 

An fabricatie 
 

Tip carburant 
 

1. B-24-MLP Ford Explorer 4000 1998 Benzina 
 
 c) Ford Escort 

Nr.crt Număr de înmatriculare Tip Auto Capacitate 
cilindrică/cm3 

An fabricatie 
 

Tip carburant 
 

1. B-22-MLP Ford Escort 1600 1998 Benzină 
2 B-30-MLP Ford Escort 1600 1998 Benzină 
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     Lotul 3 Autoturisme marca VOLKSWAGEN si AUDI 
 
 a) Volkswagen Passat 

Nr.crt Număr de înmatriculare Tip Auto Capacitate 
cilindrică/cm3 

An fabricaţie 
 

Tip carburant 
 

1. B-88-WNT Volkswagen 
Passat 4 Motion 

2320 2004 Benzină 

2. BV-01-WMT Wolkswagen 
Passat 

2000 2007 Motorină 

 
 b) Volkswagen Golf 

Nr.crt Număr de înmatriculare Tip Auto Capacitate 
cilindrică/cm3 

An fabricaţie 
 

Tip carburant 
 

1. B-37-FAZ Volkswagen 
Golf 

1600 2003 Benzină 

 
 c) Audi All Road 2.7T 

Nr.crt Număr de înmatriculare Tip Auto Capacitate 
cilindrică/cm3 

An fabricaţie 
 

Tip carburant 
 

1. B-82-WNT Audi All Road 
2.7 T 

2700 2003 Motorină 

 
Lotul 4 Autoturisme marca SEAT  
 

  Seat Ibiza 
Nr.crt Număr de înmatriculare Tip Auto Capacitate 

cilindrică/cm3 
An fabricaţie 
 

Tip carburant 
 

1. B-18-DRR Seat Ibiza Diesel 1896 2006 Motorină 
2 B-49-DRR Seat Ibiza Diesel 1896 2006 Motorină 

 
 Lotul 5 Autoturisme marca CITROEN 
  
 Citroen Jumper 

Nr.crt Număr de înmatriculare Tip Auto Capacitate 
cilindrică/cm3 

An fabricaţie 
 

Tip carburant 
 

1. B-27-MLP Citroen Jumper 2446 1998 Motorină 
 
 Lotul 6 Autoturisme marca DAEWOO 
 

I. Daewoo Cielo 
Nr.crt Număr de înmatriculare Tip Auto Capacitate 

cilindrică/cm3 
An fabricaţie 
 

Tip carburant 
 

1. B-03-MLP Daewoo Cielo 1498 1999 Benzina 
 
 Lotul 7 Autoturisme marca DACIA 
 Dacia 1310 

Nr.crt Număr de înmatriculare Tip Auto Capacitate 
cilindrică/cm3 

An fabricaţie 
 

Tip carburant 
 

1. B-07-MLP Dacia 1310 
Berlină 

1400 2000 Benzina 
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2.I Oferta va fi întocmită  conform formularului 4. 
2.II. Oferta va fi făcută pentru piese pentru fiecare tip de autoturism. 
2.III. Se vor prezenta ofertele pentru listele de piese prezentate în formularul 4.1. 
2.IV.Se va prezenta valoarea (tariful) pentru ora de manoperă pentru fiecare categorie de reparaţie: 
mecanică, electrică, caroserie şi tinichigerie-vopsitorie conform  formular 4.1 
2.V. Se va prezenta adaosul comercial maxim (exprimat în procente) pentru piesele de schimb şi 
materialele folosite pentru reparaţii si întreţinere); 
Atribuirea contractului se va face utilizând criteriul „ oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere 
economic” 
2.VI.  Intervenţie în caz de avarie 
Se va oferta preţul pe kilometru dus/întors pentru tractare în caz de avarie până la atelierul contractantului. 
Intervenţia se va face în timp de maxim 4 ore de la ora solicitării. 
 
Factori de evaluare : 
 
Criterii de evaluare Punctaj maxim alocat 
1. Preţul total pentru suma valorilor pieselor  50 
2. Valoarea adaosului comercial maxim solicitat  10 
3. Valoarea tarifului pentru ora de manoperă 30 
4. Preţul / km tractare auto 10 
TOTAL 100 
 Acordarea punctajelor pentru criteriile de evaluare menţionate se va face proporţional, utilizând relaţia : 
   Pn      =  ( V min /V n ) * P max  
                                           
2.VII Furnizare de anvelope  
Ofertantul trebuie să poată oferi la cererea beneficiarului anvelope (all season sau în funcţie de necesităţi) 
pentru toate autoturismele din documentaţie 
   

 
Prevederi contractuale : 

        ●    Oferta va fi făcută pentru un singur lot sau pentru mai multe loturi. 
• Pentru derularea contractului este necesar ca prestatorul să deschidă un cont la trezorerie. 
• Contractul de servicii încheiat se va derula pana la 31.12. 2007, 
• Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. 

 Pentru orice informaţii vă puteţi adresa la tel/fax +4(021)301.14.78 
       

1. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
   3.1 Plata se va efectua în conturile  deschise la  Direcţiile de Trezorerie ale statului. Ofertantul va 
specifica în oferta financiară numărul contului şi Direcţia de Trezorerie unde este deschis. 

a. Beneficiarul va efectua plata către prestator prin ordin de plată în termen de maxim 15 zile de la 
emiterea facturii.  
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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. 180 din Ordonanţa de 
urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
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 _______________________________________ 

(numărul, data si locul de înmatriculare/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: 
_______________________________________________________________________________ 

Anul   Cifra de afaceri anuala    Cifra de afaceri anuala 
      la 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 

 
     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, reprezentand  
                                                                                   (suma in litere si in cifre) 
________________ RON, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de      
 (suma in litere si in cifre)                                               

 
_________________________RON. 
            (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. 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 4.1 
CANDIDATUL/ OFERTANTUL ................................. (denumirea/ numele) 
 
OFERTA FINANCIARA*) 
 
 LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 5 LOT 6 LOT 7 
Mecanică                        Preţ/oră RON        
Electrică                          Preţ/oră RON        
Tinichigerie şi vopsitorie Preţ/oră RON        
Total valoare (exclusiv TVA)    –  RON        
Taxa pe valoarea adăugată      –  RON        
Total (inclusiv TVA) – RON        
Preţ / km  tractare auto        
 
 
LISTĂ PIESE RENAULT MEGANE LOT1 
Nr.crt Denumire piesă RENAULT MEGANE 
  Preţ unitar RON cu TVA 
1 Filtru  ulei   
2 Filtru aer   
3 Filtru combustibil   
4 Ulei motor (litri)  
5 Lichid frană    
6 Ulei transmisie  (litri)  
7 Bujii (4buc.)  
8 Curea alternator  
9 Placute frană faţă(set)  
10 Placuţe frână spate(set)  
11 Amortizor faţă  
12 Amortizor spate  
13 Disc frînă faţă  
14 Catalizator  
15 TOTAL  
16 TOTAL  LOT 1  

      
 
 
LISTĂ PIESE RENAULT MEGANE LOT2 
Nr.crt Denumire piesă FORD MONDEO FORD ESCORT FORD EXPLORER 
  Preţ unitar RON cu TVA Preţ unitar RON cu TVA Preţ unitar RON cu TVA 
1 Filtru  ulei     
2 Filtru aer     
3 Filtru combustibil     
4 Ulei motor (litri)    
5 Lichid frană      
6 Ulei transmisie (litri)    
7 Bujii (4buc.)    
8 Curea alternator    
9 Placute frană faţă(set)    
10 Placuţe frână spate(set)    
11 Amortizor faţă    
12 Amortizor spate    
13 Disc frînă faţă    
14 Catalizator    
15 TOTAL     
16 TOTAL  LOT 2  
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LISTA PIESE VOLKSWAGEN  LOT 3 
Nr.crt  VOLKSWAGEN PASSAT VOLKSWAGEN GOLF AUDI ALL ROAD 2.7 T 
 Piese de înlocuit Preţ unitar RON  cu TVA  Preţ unitar RON  cu TVA  Preţ unitar RON  cu TVA  
1 Filtru  ulei     
2 Filtru aer     
3 Filtru combustibil     
4 Ulei motor (litri)    
5 Lichid frană      
6 Ulei transmisie (litri)    
7 Bujii (4buc.)    
8 Curea alternator    
9 Placute frană faţă (set)    
10 Placuţe frână spate (set)    
11 Amortizor faţă    
12 Amortizor spate    
13 Disc frînă faţă    
14 Catalizator    
15 TOTAL     
16 TOTAL  LOT 3  

 
LISTĂ PIESE SEAT IBIZA  LOTUL 4 
Nr.crt Denumire piesă SEAT IBIZA 
  Preţ unitar RON cu TVA 
1 Filtru  ulei   
2 Filtru aer   
3 Filtru combustibil   
4 Ulei motor (litri)  
5 Lichid frană    
6 Ulei transmisie   
7 Bujii (4buc.)  
8 Curea alternator  
9 Placute frană faţă (set)  
10 Placuţe frână spate (set)  
11 Amortizor faţă  
12 Amortizor spate  
13 Disc frînă faţă  
14 Catalizator  
15 TOTAL  
16 TOTAL  LOT 4  

 
LISTĂ PIESE CITROEN JUMPER LOTUL 5 
Nr.crt Denumire piesă CITROEN JUMPER 
  Preţ unitar RON cu TVA 
1 Filtru  ulei (litri)  
2 Filtru aer   
3 Filtru combustibil   
4 Ulei motor   
5 Lichid frană    
6 Ulei transmisie 75W90 (1l)  
7 Bujii (4buc.)  
8 Curea alternator  
9 Placute frană faţă(set)  
10 Placuţe frână spate(set)  
11 Amortizor faţă  
12 Amortizor spate  
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13 Disc frînă faţă  
14 Catalizator  
15 TOTAL  
16 TOTAL  LOT 5  

 
LISTĂ PIESE DAEWOO CIELO LOT 6 

 DAEWOO CIELO Nr.
crt Piese de înlocuit Preţ unitar RON  cu TVA  
1. Ulei motor (litri)   
2. Filtru ulei   
3. Filtru aer  
4.  Filtru combustibil  
5. Rolă antrenare  
6. Pompă benzină  
7. Placuţe frână faţă (set)  
8. Placuţe frână spate (set)  
9. Amortizoare faţă  
10. Amortizoare spate  
11. Total  
12. Total LOT 6  

 
LISTĂ PIESE DACIA LOT 7 

Nr. 
crt 

Piese de înlocuit Preţ unitar 
RON  cu TVA 

1. Ulei motor (litri)  
2. Filtru ulei   
3. Filtru aer  
4.  Element filtrant  
5. Disc frână  
6. Plăcuţe frână  
7. Rotulă axială  
8. Amortizoare faţă  
9. Amortizoare spate  
11. Acumulator Cyclon 60 A  
12. Buşon golire ulei  
13. Geometrie roţi  
 Total LOT 7  

 
 

 
 Ofertant 
………… 
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Formular 4 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

 
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
 
 
 
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
.........................................................................................                               
                                  (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar ca 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 
........................................................................... 
                                                                                                    (denumirea si adresa autoritaţii contractante)     
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
……………………………………………………… 
                                 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
                   
           
          Operator economic, 
                                        
             ………… ………………. 
                                                                               
              (semnatura autorizată ) 

      



 
Nr. 
Crt. 
 
 
 

 
Obiectul  
contractului 
 

 
Codul 
CPSA

 
Denumirea/numele 
beneficiarului/clientului
Adresa 

 
Calitatea 
prestatorului*)

 
Preţul total al 
contractului  

 
Procent  
îndeplinit de 
prestator 
% 

 
Cantitatea 
(U.M.) 

 
Perioada 
de 
derulare**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 
 

        

 
 
 

        

 
 
 
 
               Operator economic, 
               ...................... 
               (semnatura autorizată) 
________ 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător 
(lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant. 
**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării.



Formular 6 
BANCA 

    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 
 

Catre ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ____________________________, 
                         (denumirea contractului de achizitie 
publica) 
noi _________________________, avand sediul inregistrat la ______________________, 
                      (denumirea bancii)                                                                                                     (adresa 
bancii) 
ne obligam fata de __________________________________________ sa platim suma de 
                                                           (denumirea autoritatii contractante)  
_______________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba 
                    (in litere si in cifre) 
obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice 
ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile 
urmatoare: 
 
    a) ofertantul _________________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate  
                                      (denumirea/numele) 
a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ______________________________ 
                                                                                                    (denumirea/numele) 
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ______________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________________. 
 
Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnatura autorizata) 
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Formular 7    
             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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    Formular nr.  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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CAPITOLUL IV 
ANEXE 

 
Acest model este orientativ 
 
 

CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII 
nr. ….. din ……. 

 
1.Părţi contractante: 
 

 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR cu 
sediul social in Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, tel. +4(021)301.14.14, fax +4(021)336.85.93, 
cont in lei nr. RO98TREZ70023510120XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, 
reprezentată prin LÁSZLÓ BORBÉLY - MINISTRU, în calitate de ACHIZITOR. 

şi 
………………., cu sediul  in …………., Str.. …………..  nr. ……….,  sector ….., 

înmatriculată la Reg. Com. sub numărul ……………., cont virament 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Banca filiala sector …. reprezentantă prin ………………. şi 
………………………, în calitate de PRESTATOR. 
 
    2. Obiectul şi preţul contractului 
    2.1.- Prestatorul se obligă să execute servicii specifice de întreţinere, inspecţii tehnice, revizii şi 
reparaţii pentru autoturismele marca ………… ce aparţin Parcului auto al Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi locuinţelor ,enumerate în Anexa 1 la contract, în perioada convenită, la cererea 
beneficiarului, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
    2.2. - Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru executarea serviciilor 
specifice de întreţinere , inspecţii tehnice , revizii şi reparaţii ale autoturismelor marca ………… ce 
aparţin parcului auto al M.D.L.P.L. comandate de beneficiar. 
    2.3.- Ora de manoperă a intervenţiilor este de ………… lei cu T.V.A pentru orice autoturism marca 
………... 
    2.4. - Ora de manoperă nu se va modifica pe toată perioada contractului. 
    2.5. - Preţul previzionat, incluzând manopera şi piesele de schimb, pentru îndeplinirea contractului, 
plătibil prestatorului de către beneficiar, este de ……………. lei cu T.V.A. inclus, sumă previzionată 
conform calcului din Anexa 2 la contract. 
 
    3. Durata contractului 
    3.1. - Prestatorul se obligă să execute serviciile specifice de întreţinere, inspecţii tehnice, revizii şi 
reparaţii auto începând cu data semnării contractului şi până la ………………. 
 
    4. Definiţii 
    4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
    a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o 
autoritate contractantă, în calitate de beneficiar, şi un prestator de servicii, în calitate de prestator; 
    b) beneficiar şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 
contract; 
    c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
    d) servicii - activităţi 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 aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
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    f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini 
şi în propunerea tehnică; 
    g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii 
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii 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, embargo, 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; 
    h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
    5. Aplicabilitate 
    5.1. - Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării acestuia de ambele părţi. 
 
    6. Caracterul confidenţial al contractului 
    6.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului; 
    b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
    (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 
confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 
    6.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă: 
    a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; sau 
    b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 
pentru asemenea dezvăluire; sau 
    c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 
    7. Drepturi de proprietate intelectuală 
    7.1. - Prestatorul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror: 
    - 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 prestarea serviciilor. 
 
      8. Obligaţiile prestatorului 
      8.1. -  Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract constând în operaţiuni 
mecanice, electrice, tinichigerie, vopsitorie şi I.T.P cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite 
angajamentului asumat şi în conformitate cu documentaţia  tehnică. 

8.2. - Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, 
materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute 
de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract. 
      8.3. -  Prestatorul execută lucrările pe baza comenzii emisă de Beneficiar cu prioritate si in termenul 
cel mai scurt, termen ce va fi stabilit de comun acord cu Beneficiarul, în funcţie de natura operaţiilor 
solicitate; 

8.4.  -  Prestatorul are obligaţia să execute lucrări de calitate in conformitate cu normele si 
standardele in vigoare; 
8.5. - Prestatorul efectuează şi programează reparaţiile necesare beneficiarului in termen de maxim 

24 ore de la data sesizării de către acesta şi în regim preferenţial la maxim 2 ore pentru urgente, de 
asemenea fiind posibilă programarea telefonică în avans a maşinilor ce necesită întreţineri şi reparaţii 
pentru reducerea timpilor de aşteptare; 
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8.6. – Prestatorul efectuează gratuit operaţiile de constatare în vederea reparării autoturismelor şi la 
primirea comenzilor întocmeşte documentele de constatare;    

      8.7. - Prestatorul foloseşte numai piese originale noi din stocul pe care îl are la dispoziţie , neputând 
proceda altfel decât cu acceptul scris al Beneficiarului; 
      8.8. - Prestatorul anunţa Beneficiarul ori de cate ori apar pe parcursul executării reparaţiilor 
diferente fata de documentele de la punctul 8.6; 

8.9. - Prestatorul este obligat să factureze contravaloarea lucrărilor după efectuarea post calculului; 
     8.10.  - Prestatorul după efectuarea reparaţiilor, solicita Beneficiarului sa efectueze recepţia calitativa 
si cantitativa a lucrărilor executate pe bază de proces verbal conform ISO 9001; 

8.11. -  Prestatorul este obligat sa remedieze fara plata, părţile de lucrări la care se vor constata 
deficiente sau abateri de la norme  sau standarde;   
      8.12. -  Prestatorul este obligat sa remedieze in perioada de garanţie deficientele de execuţie care nu 
au fost sesizate la recepţia lucrărilor; 
       8.13.  - Pentru lucrările degradate in perioada garanţiei din cauza exploatării necorespunzatoare, 
precum si din alte cauze care nu sunt din vina Prestatorului, acesta este exonerat de  răspunderi juridice 
si financiare si nu are obligaţia de a face remedieri pe cheltuiala sa; la solicitarea scrisa a Beneficiarului, 
Prestatorul va realiza aceste lucrări suplimentare, cu plata  corespunzătoare a acestora; 
       8.14. - Pe  timpul cat  autoturismele  se afla in reparaţie, Prestatorul  se va comporta ca un bun 
gospodar, răspunzând pentru orice lipsuri, înlocuiri neautorizate de piese şi eventuale accidente suferite  
in atelier de autoturismele Beneficiarului, datorate faptelor sau actelor prepusilor  Prestatorului. 
        8.15. – Prestatorul efectuează Reviziile tehnice conform Manualului de întreţinere între 2 şi 4 ore; 
        8.16. – Prestatorul asigură asistenţă tehnică şi depanare rutiera NON-STOP pentru autoturismele 
în garanţie precum şi tractare în regim NON-STOP cu platforme speciale. 
        8.17. – Prestatorul asigură gratuit transportul autoturismelor accidentate pînă la unitatea service 
unde urmează a fi reparate prin Societatea de Asigurare cu care se face colaborarea; 
        8.18. -  Prestatorul oferă o decontare directă între Service şi Societatea de Asigurare ân cazul 
daunelor acceptate în prealabil de Societatea de Asigurare. 
    
       9. Obligaţiile achizitorului 
       9.1  Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii 
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 
contractului. 
       9.2 Beneficiarul asigura exclusivitatea Prestatorului pentru repararea autoturismelor prevăzute in 
anexa 1 la prezentul  contract; 
       9.3 Beneficiarul are obligaţia sa efectueze contra cost in unităţile Prestatorului, la autoturismele din 
anexa 1, revizia tehnica periodica recomandata de uzinele producătoare;  
       9.4 Beneficiarul solicita Prestatorului efectuarea de reparaţii de cate ori apare in timpul exploatării 
aceasta necesitate, prin comenzi conform anexei 3; 
       9.5 Beneficiarul verifica si aproba documentele de constatare si devizul estimativ al lucrării; 
       9.6 Beneficiarul anunţă Prestatorul cu cel puţin 2 zile  in avans, dorinţa efectuării unor reparaţii de 
volum sau capitale; 

. 
  10. Recepţie şi verificări 
  10.1. – Beneficiarul are dreptul de a efectua recepţia cantitativă si calitativă a lucrărilor executate în 
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Beneficiarul împreună cu Prestatorul vor efectua 
recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor şi vor încheia un Proces-Verbal de recepţie cantitativă şi 
calitativă. 
   
    11. Perioada de  garanţie 
    11.1 Perioada de  garanţie acordată de către prestator pentru serviciile efectuate, sunt de 3 luni 
pentru manopera şi 18 luni pentru piesele de schimb. Prestatorul va elibera un certificat de garanţie 
pentru lucrarea efectuată şi piesele înlocuite. 
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    12. Modalităţi de plată 
    12.1. - Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 15 zile de la primirea  
la sediul acestuia a facturii emisă de către prestator, pentru serviciile prestate, pe baza facturii ce va fi 
emisă de prestator şi a procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.. 
    12.2. - Dacă beneficiarul nu onorează facturile în termen de 14 zile conform clauzei 12.1 şi fără a 
prejudicia dreptul prestatorului de a apela la prevederile clauzei 14.1, acesta din urmă are dreptul de a 
sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării şi de a beneficia de reactualizarea sumei de 
plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce beneficiarul onorează factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
    12.3. – Plata se va face pe ordin de plată din Trezoreria Municipiului Bucureşti. 
 
    13. Amendamente 
    13.1. - 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. 
 
    14. Majorări de întârziere 

 14.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca majorare de 
întârziere, o sumă echivalentă cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată dar nu mai 
mult decât valoarea sumei datorate. 

 14.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei prevăzute la clauza 11.1, acesta are obligaţia de a plăti, ca majorare de întârziere, o sumă 
echivalentă cu o cotă de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată. 
 
    15. Rezilierea contractului 
    15.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul 
părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese. 
    15.2. - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, 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 în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi 
contrară interesului public. 
    15.3. - În cazul prevăzut la clauza 15.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
    16. Cesiunea 
    16.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al beneficiarului. 
    16.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract. 
 
    17. Forţa majoră 
    17.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
    17.2. – Forţa constatată şi dovedită majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
    17.3. - 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. 
    17.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
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    17.5. - 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 pretinde celeilalte daune-interese. 
 
    18. Soluţionarea litigiilor 
    18.1. - Beneficiarul 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 legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
    18.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale beneficiarul 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 şi a Municipiului Bucureşti, 
fie de către instanţele judecătoreşti din România. 
 
 
    19. Limba care guvernează contractul 
    19.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
    20. Comunicări 
    20.1. - (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. 
    20.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
    21. Legea aplicabilă contractului 
    21.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
    22. Contractul a fost incheiat azi                        în 2 exemplare  cîte unul pentru fiecare parte. 
 
 
  

      ACHIZITOR                                                                           PRESTATOR  
 
            ………………….                                   ……………………. 
  
 
 
 


