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Aprobat,  
Primar, 

George Scripcaru 
 

                     
 
        CAIET DE SARCINI 
 

 DATE GENERALE 
 
 
 
 

 Date de identificare ale instituţiei: 
 

Autoritate contractantă 
 

Primăria Municipiului Braşov  

Adresa: B-dul Eroilor nr 8, Braşov, cod 00007, jud. Braşov  
 

Telefon: +40 268473332 
 

Fax: +40 268473332 
 

E-mail: doiciu@brasovcity.ro 
 

Web: www.brasovcity.ro 
 
 
 
     Denumirea contractului: “Servicii de organizare a evenimentului „Braşov - Oraş din 
Poveste„ 2014. 
 
     Descrierea succintă a serviciilor: “ Servicii de organizare a evenimentului „Braşov - Oraş 
din Poveste„ 2014  conform prezentului Caiet de sarcini. 

 
 Procedura de atribuire: Selecţie de oferte în conformitate cu NORMELE INTERNE privind 

atribuirea contractelor de prestări servicii care se încadrează în Anexa 2B de la OUG 34/2006 

cu modificarile şi completările ulterioare. 

 Criteriul de atribuire: „Preţul cel mai scăzut”. 
 

Valabilitatea ofertei este de 90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor. 
  

       Valoarea estimată este de  180.000 lei   
 

 Sursa de finanţare: bugetul local   
 

 Cod CPV: 79952000-2 servicii pentru evenimente 
 

 Modul de prezentare a ofertelor 
 

Ofertele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Braşov - Centrul de Informare pentru 

Cetăţeni, în plic sigilat şi ştampilat,  pâ n ă  la  d a ta  d e  20  n o i em b ri e  2014 ,  o ra  10 :3 0 ,  

conţinând  Do cu me nt e le  d e  c a l i f i ca re ,  P rop u ner ea  t ehn ică ,  Of er t a  f i na nc iar ă ,   

î n  2  ex emp l a re  1 exemplar original şi 1 exemplar copie, pe care se va menţiona: 

mailto:doiciu@brasovcity.ro
http://www.brasovcity.ro/
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Oferta pentru procedura de selecţie de oferte în vederea atribuirii contractului de servicii 

Servicii de organizare a evenimentului „Braşov - Oraş din Poveste„ 2014 

 

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE : 20.11.2014 ora 11:00 
 
 
 

  Căi de atac: 
 

Eventualele contestaţii se pot depune: 

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti 

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: +40-21-3104641 

Adresă internet:   www.cnsc.ro Fax: +40-21-3104642 

 

Termenul de depunere a contestaţiei: 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă 
 

de către contestator despre un act al Autorităţii contractante pe care îl consideră nelegal 

mailto:office@cnsc.ro
http://www.cnsc.ro/
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Capitolul II – CONDIŢII MINIME DE PARTICIPARE 
 
 
Pentru calificare ofertanţii trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele cerinţe minime: 

 

 Situaţia  personală  a  ofertantului: 
 

1.  Demonstrarea  neîncadrării  în  prevederile  art.  180  din  OUG  nr.  34  /  2006,  cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Ofertantul va demonstra că nu se încadrează în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare prin completarea şi prezentarea Formularului 2,  anexă 
la prezenta documentaţie.  
 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului orice ofertant care se încadrează în prevederile art. 180 din OUG nr. 34 / 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 
2.  Demonstrarea  neîncadrării  în  prevederile  art.  181  din  OUG  nr.  34/2006,  cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

Ofertantul va demonstra că nu se încadrează în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare prin completarea şi prezentarea Formularului 3, anexă la 
prezenta documentaţie.  
 

Autoritatea  contractantă  va  uza  de  dreptul  de  a  exclude  din  procedura  aplicată  
pentru atribuirea contractului orice ofertant care se încadrează în una sau mai multe din situaţiile 
prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
3.  Certificat  de  participare  la  licitaţie  cu  ofertă  independentă  prin  completarea  şi 
prezentarea Formularului 4.  anexă la prezenta documentaţie. 
 
 
4. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificările 
şi completările ulterioare prin completarea şi prezentarea Formularului 5, anexă la prezenta 
documentaţie. 
 

 Capacitatea  de exercitare a  activităţii  profesionale  (în registrare) : 
 

Persoanele  juridice/  fizice  române vor depune:  Certificat  constatator  eliberat  de  
Ministerul  Justiţiei, Oficiul Registrului Comerţului. Certificatul constatator trebuie să certifice 
faptul că obiectul de activitate al ofertantului include activităţi principale sau secundare ce fac 
obiectul achiziţiei publice. Certificatul constatator trebuie să conţină informaţii valabile la data 
deschiderii ofertelor (original, copie legalizată sau copie pe care este menţionat pe fiecare 
pagină în parte “conform cu originalul” şi este semnat de reprezentantul legal al ofertantului şi 
parafat). 

 
Pentru  ofertanţii  a  căror  formă  de  organizare  este  alta  decât  societate  comercială  

cu răspundere limitată sau societate pe acţiuni este necesară prezentarea de documente 
edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi, după 
caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile 
din țara în care ofertantul este stabilit. (exemplu: înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor). 

 
Persoanele juridice/ fizice străine vor depune: documente care dovedesc o formă de 
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înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional (original sau copie 
legalizată).  

 

NOTA nr. 1: În cazul asocierii, ofertanții vor depune documentele sus menționate  pentru 
fiecare asociat în parte. Într-o astfel de situaţie se va prezenta acordul de asociere. 
 

NOTA nr. 2: În cazul subcontractării serviciilor, se va completa de către fiecare 
subcontractant Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare prin completarea şi prezentarea Formularului 6, anexă la 
prezenta documentaţie, se va prezenta acordul de subcontractare – Formular 6.1. 
 
NOTA  nr.  3:  Documentele  şi  cerintele  prezentate  (Criterii  de  calificare) reprezintă condiţii 
de calificare ce trebuie îndeplinite integral. 

 

NOTA nr. 4: În caz de neprezentare a unui document/ unor documente de calificare, autoritatea 
contractantă a hotărât că va fi permisă completarea ulterioară, la solicitarea Comisiei de evaluare. 
 
NOTA nr. 4: În cazul Asociaţiilor şi Fundaţiilor acestea vor prezenta copii conform cu originalul 
după Actul Constitutiv şi Statul. 
 
 

Capitolul III –  CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII 
 

 

 Contractul se încheie pe o perioada de maxim 2 luni. 
 

  Pen tru organizarea evenimentului care face obiectul prezentului contract, prestatorul se obligă 

să contacteze instituțiile abilitate dacă este cazul (poliție, poliția locală, jandarmeria) în vederea 

stabilirii detaliilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a evenimentului. 

 Prestatorul se obligă să comunice Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România_ 

Asociația pentru Drepturile de Autor  UCMR-ADA, raportul semnat și ștampilat de 

reprezentanții săi legali, cuprinzând denumirea și data de desfășurare a evenimentului, 

denumirea, autorul și durata de utilizare a operelor muzicale prin comunicare publică 

aprobată prin decizia ORDA 365/2006. 

   Prestatorul are obliga ția să plătească remunerațiile reprezentând drepturile patrimoniale de 

autor pentru utilizarea operelor musicale conform pct 7 titlu II din Metodologia privind utilizarea 

operelor muzicale prin comunicare publică aprobată prin decizia ORDA 365/2006. 

 Prestatorul este pe deplin răspunzător de serviciile pe care le prestează. În cazul în care din 

cauza neîndeplinirii serviciilor la calitatea ofertată autoritatea contractantă suferă prejudicii, 

atunci prestatorul va plăti de îndată contravaloarea prejudiciilor create. 
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Capitolul  IV  –   CAIET  DE  SARCINI  (descrierea  detaliată  a  serviciului  
ce urmează a fi achiziţionat) 

 
 

Primăria  Municipiului Braşov organizează  în perioada 6- 31 decembrie 2014 evenimentul  

„Braşov - Oraş din Poveste” 2014, care a devenit deja o tradiţie în oraşul nostru, fiind un 

eveniment marcant al anului în curs. 

În această perioadă au loc în Piaţa Sfatului mai multe evenimente la care iau parte cetăţenii 

oraşului dar şi turiştii români şi străini. 

Obiectivul general al acestei documentații îl constituie organizarea evenimentului 

„Braşov - Oraş din Poveste” 2014 care va avea loc  în  Piaţa Sfatului. 

 

Ofertanţii vor prezenta propunerea tehnică și financiară pentru organizarea  

evenimentului  ţinând cont de următoarele cerințe minime: 

Aprinderea iluminatului ornamental pentru sărbătorile de iarna – 6 decembrie 2014, 

ora 17,00 Piaţa Sfatului. 

Oferta va conţine  

• amplasarea a 3 ecrane cu led 4 m x 3 m; 

• scenă  minim 10 m x 12 m      

• instalaţie de sunet profesională  de minim 80.000 W;  

• instalaţie de lumini şi efecte speciale de lumină, backline, monitorizare;  

•  scena va fi montată şi demontată de către prestator;  

• decorare scenă specifică  Sărbătorilor de iarnă - prestatorul va prezenta grafica pe 

care o va aproba  DIRECŢIA RELAŢII EXTERNE, CULTURĂ ŞI 

EVENIMENTE  

Organizarea evenimentului  artistic : 

• Ofertantul va prezenta  un  scenariu în care va ţine cont de momentul aprinderii 

luminilor din 6 decembrie 2014 şi 2 variante de program artistic, minim 2 ore; 

 

Pentru zilele de 7, 13, 14,  20, 21 decembrie  

Montare scenă – Ofertantul va prezenta o propunere de amplasare scenă  de dimensiuni 

reduse în Piaţa Sfatului, cu toate dotările scenotehnică, lumini necesare în corelare cu 

programul propus.  

Pentru datele menţionate ofertantul va prezenta oferte pentru programe diferite în 

fiecare zi, adaptate momentului. Durata minima 1h 30 min.  

  

Revelion 2014 – în Piaţa Sfatului  
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Oferta va conţine  

• amplasarea a 2 ecrane cu led 4 m x 3 m; 

• scenă  minim 10 m x 12 m      

• instalaţie de sunet profesionala, de minim 80.000 W;  

• instalaţie de lumini şi efecte speciale de lumină, backline, monitorizare;  

•  scena va fi montată şi demontată de către prestator;  

• decorare scenă specifică  pentru REVELION 2014 - prestatorul va prezenta grafica 

pe care o va aproba  DIRECŢIA RELAŢII EXTERNE, CULTURĂ ŞI 

EVENIMENTE  

 

 Programul  artistic, minim 3 ore, care include obligatoriu şi muzică populară. 

De asemenea,  ofertantul va cuprinde în ofertă muzică ambientală adecvată perioadei, în 

Piaţa Sfatului, în perioada 07 -31 decembrie între orele 12:00 – 20:30 în zilele în care nu 

este program artistic la scenă.  

 

Ofertanţii vor prezenta Propunerea Tehnică care să respecte cerinţele din caietul de 

sarcini şi Propunerea Financiară detaliată pe fiecare cerinţă din caietul de sarcini. 

 
 
Întocmit  

Gabriela Funaru 
 
 
Aprobat director DRECE 
    Cecilia Doiciu 
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FORMULARUL 1 
 
OPERATOR ECONOMIC                              Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

 

.................................. nr. .................../....................... 
(denumirea) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
 
 

Către, 
 

Primaria Municipiului Brasov 
 
 

1. Examinând Documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai
 ofertantului 

 

.................................................................................... (denumirea / numele ofertantului), ne 
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată mai 
sus, să prestăm servicii de ............................, pentru suma totală de ......................... lei, fără 
TVA (se va completa cu cifre şi cu litere), la care se adaugă TVA .............. lei (se va completa 
cu cifre şi cu litere). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem 
prestarea serviciilor în momentul intrării în vigoare a contractului. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ....... (.................) de 
zile, respectiv până la data de ....................... (ziua / luna / anul) şi ea va rămâne obligatorie 
pentru noi şi poate fi acceptată oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Alături de oferta de bază: 
 

_ 
 

|_|  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un 
 

formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
 
 

|_|  nu depunem ofertă alternativă. 
 

(se bifează opţiunea corespunzătoare)
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5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

6. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 
pe care o puteţi primi. 

 
 

Data ...................... 
 
 
.........................................................................................................., în calitate de .............., 
(numele şi prenumele semnatarului autorizat, semnătura şi ştampila) (funcţia) 

 
 
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .......................................................... 

(denumirea / numele ofertantului) 
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FORMULARUL 2 
 

OPERATOR ECONOMIC 

................................................. 

(denumirea) 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
 
 
 

Subsemnatul, ..................................................... reprezentant împuternicit al 
 

............................................ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant, declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337 / 2006, respectiv în ultimii 5 ani 

nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la 

activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi / sau spălare de bani. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

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

Operator economic, 
 

................................. 
 

(numele şi prenumele semnatarului autorizat, semnătura şi ştampila) 
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FORMULARUL 3 
 

OPERATOR ECONOMIC 
 

................................................. 

(denumirea) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D E C L A R A Ţ I E 

 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al .......................... 
 

(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant, la procedura de achiziţie publică prin 
 

„Selectie de oferte pe Anexa 2B” pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea de servicii 
 

de  ....................,  cod  CPV  ...................,  la  data  de  ...................  (zi/luna/an),  organizată  de 
 

.............................................. , declar pe propria răspundere că: 
 

a)  nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
 

b)  ----; 
 

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 ţară în care sunt stabilit; 

c1) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive 
 

imputabile societăţii pe care o reprezint, fapt care a produs sau este de natură să producă 
 

grave prejudicii beneficiarilor mei; 
 

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 

unei greşeli în materie profesională; 

e)  nu  prezint  informaţii  false  şi  prezint  informaţiile  solicitate  de  către  autoritatea 

contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 
 
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

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

Operator economic, 
 
 
 
 
 

(numele reprezentantului legal, în clar) 
 
 
 

(semnătură autorizată) 
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FORMULARUL 4 
 
OPERATOR ECONOMIC 

 
................................................. 

(denumirea) 

CERTIFICAT 
 

de participare la licitaţie cu ofertă independentă 
 
 
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ........................., 

întreprindere/asociere  care  va  participa  la  procedura  de  achiziţie  publică  organizată  de 

............................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ......... din data de ............, 

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de 

vedere. 
 
II.  Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................., următoarele: 

 
1.   am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 

 
2.   consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele 

declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 

3.   fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta 

de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 

4.   în  sensul  prezentului  certificat,  prin  concurent  se  înţelege  oricare  persoană  fizică  sau juridică, 

alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul 

aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 

5.   oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a 

exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 

6.   oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 

preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva 

procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură 

cu obiectul respectivei proceduri; 

7.   oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 

calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

8.   detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte 

de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în 

prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 

Ofertant,………………………………………………………….. 
  

(numele şi prenumele reprezentantului autorizat, semnătura şi ştampila) 
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FORMULARUL 5 
 

OPERATOR ECONOMIC 
 

................................................. 

(denumirea) 

DECLARAŢIE1
 

 

privind neîncadrarea în prevederile art. 691
 

 

a Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terţul susţinător 
 
 
 
 
 
 
 
Subsemnatul,       ..................................................................,       reprezentant       împuternicit       al 

 

                                                                                                , 
 

(denumirea/numele şi sediul/adresa Ofertantul/ Candidatul/ Ofertantul asociat/ 
 

Subcontractantul/ Terţul susţinător) 
 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice, că nu avem drept membri în cadrul consiliului de 

administraţie/organului de conducere colectivă sau supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi 

persoane care sunt soţ/soţie rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, sau care se află în 

relaţii comerciale astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 691, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
 

Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de 
 

decizie în cadrul autorităţii contractante: 
 

• Leonte Cătălin 
• Atomei Adrian 
• Ghirdă Mihai 
• Mara Iulian 
• Lupu Liviu 
• Boriceanu Mircea 
• Duţu Tudor 
• Bucur Ciprian 
• Teodorescu Florin 
• Puşcariu Radu-Ioan 
• Popa Răzvan 
• Sîrghie Ovidiu 
• Oprică Florentin Adrian 
• Tarbă Mihail 
• Radu Iov  
• Cojocea Roxana  
• Mihai Costel 
• Ţop Ferghete Carmen 
• Bângălau Ciprian Ionuţ  
• Ionescu Lucian 
• Cristian Macedonschi 
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• Werner Braun 
• Toro Tamas 
• Szente Ladislau 
• Durbaca Alexandrina 
• Mateescu Lenuta Daniela  
• Sergiu Chifu 

 

 
 
 
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. 
 
 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de    

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 
 
Data completării ...................... 

 
 
 
 
 

Operator economic, 
 
 
 
 
 

(numele reprezentantului legal, în clar) 
 
 
 

(semnătură autorizată) 
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FORMULARUL 6 
 

OPERATOR ECONOMIC 

.............................

.... (denumirea) 
 
 

DECLARATIE SI LISTĂ 

CU 

SUBCONTRACTANŢII 

ŞI SPECIALIZAREA 

ACESTORA 
 
 
 
 

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant 

împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa 

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals 

în 

acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 
 
 
 
 
 

Nr 
 

crt 

Denumire /nume 
 

subcontractant 

Datele de recunoaştere ale 
 

Subcontractanţilor 

Specializare Partea/părţile din 
 

contract ce urmează a 
 

fi subcontractate 

     

     

     

     

     

 
Operator economic 

 

(semnătură autorizată) 
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Formular 6.1. 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr………./………… 
 
La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________ 
__________________________ privind executia ________________________________ 
 
(denumire autoritare contractanta) 
 
la “_______________________________________________________________”. 
 
(denumire contract) 
 
1. Parti contractante: 
 
Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________ 
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si 
 
(adresa,tel.,fax) 
 
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general 
 
si 
 
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, 
 
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ 
Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 
 
2. Obiectul contractului: 
 
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: 
 
(lucrari,produse,servicii) 
 
- 
- 
____________________ 
____________________. 
 
Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. 
 
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 
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- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general 
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate 
 
in perioada respectiva. 
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ 
 
(lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 
____________________________ de catre beneficiarul __________________________ 
 
(lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 
Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu 
 
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii 
procesului verbal incheiat la terminarea ________________________. 
 
(adresa,tel.,fax) 
 
(lucrari,produse,servicii) 
 
(lucrari,produse,servicii) 
 
(denumire autoritare contractanta) 
 
(lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 
(lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata 
cu dispozitiile legale. 
 
3. Alte dispozitii: 
 
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ 
 
si neincadrarea din vina subcontractantului, 
in durata de executie angajata de 
contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de 
______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen. 
 
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general 
va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 
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Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii 
si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform 
contractului______________________________________________________________. 
 
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este 
posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala. 
 
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare 
 
parte. 
 
(lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 
(lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 
(denumire contract) 
 
______________________ 
 
(contractant) 
 
_________________________ 
 
(subcontractant) 
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FORMULARUL 7 
 

MODEL ACORD DE ASOCIERE 

Noi, părţi semnatare: 

S.C. _______________________ 

ne asociem pentru a realiza în comun contractul de ............... Lot ........................ 
 

Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun: 

1. ___________________________________ 

2.____________________________________ 

… _________ 

Contribuţia financiară a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie comun: 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % ___________________________ 

Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: liderul asociaţiei, _____________ preia 
responsabilitatea şi primeşte instrucţiuni de la investitor în folosul partenerilor de asociere. 

Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate: 

Asociat 1 (lider asociere) ..................... 

Asociat 2 .................. 

Cauzele încetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării: 

- încetarea asociaţiei în cazul denunţării unilaterale a unui asociat a contractului de asociere; 
- modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei părţi 

până la data încetării asociaţiei. 
Repartizarea fizica, valorica şi procentuala a contractului de achiziţie preluate de fiecare asociat pentru 
execuţie obiectivului supus licitaţiei: 

_______ % S.C. _(denumire activităţi)_________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 

Alte clauze: __________________________________________________________ 

Data completării: 

LIDERUL ASOCIATIEI,                             ASOCIAT,                    ASOCIAT, 
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OPERATOR ECONOMIC Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
 

................................. nr. ................... / ....................... 

(denumirea) 
 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
 

Către , 
 
 
 
 
 
 
 

Ca urmare a Invitaţiei de participare apărută pe site-ul institutiei dumneavoastra/ primită, 

înregistrată  sub  nr.  ..............  din  ...........................  (ziua  /  luna  /  anul),  privind  aplicarea 

procedurii  de  achiziţie  publică  pentru  atribuirea  contractului  de  prestări  de  servicii  de 

...................,  noi  ........................................................  (denumirea  /  numele  ofertantului),  vă 

transmitem alăturat următoarele: 

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil conţinând, într-un exemplar original, oferta şi 

documentele care însoţesc oferta. 

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

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

Cu stimă, 
 

Operator economic, 
 
 
 

(numele reprezentantului legal, în clar) 
 
 
 

(semnătură autorizată)  


