Anunț achiziție
DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
aferentă procedurii proprii organizate pentru atribuirea contractului de servicii
«SERVICII DE ÎNLĂTURAREA ZĂPEZII ȘI GHEȚII DE PE DRUMUL COMUNAL DC 55 ȘI DE PE STRĂZI,
PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE 2020 – 2021, COMUNA GHEORGHE LAZĂR JUDEȚUL
IALOMIȚA»
I.1.
Denumire: COMUNA GHEORGHE LAZĂR
Adresa: str. Matei Basarab, nr. 46
Localitate: GHEORGHE LAZĂR
Persoana de contact: Vasile Costel
E-mail: primariagheorghelazar@gmail.com

Cod poștal: 927130
Țara: România
Cod unic de înregistrare: 4427978
Telefon: +40 243241510
Fax: +40 243241510
www.primariagheorghelazar.ro

Informații şi/sau clarificări referitoare la procedură pot fi obținute de la Primăria Comunei Gheorghe
Lazăr , la datele de contact de la pct. I.1. de mai sus.
Documentația de licitație se regăsește:
1) Anexată anunțului publicitar publicat în SEAP în secțiunea „Publicitate anunțuri" – caietul
de sarcini;

2) Potențialii ofertanți, pot descărca întreaga documentație de pe sitt-ul primăriei Gheorghe
Lazăr, județul Ialomița, www.primăriagheorghelazar.ro;
Operatorii economici interesați pot transmite autorității contractante solicitări de clarificări cu
privire la conținutul documentației de licitație, respectând următorul calendar:
a) Privind modul de transmitere a solicitărilor de clarificări formulate de operatorii
economici interesați:
i)
Termen limită de primire a solicitărilor de clarificări: 03.12.2020 ora 12,00.
ii)
Modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări: prin e-mail sau, la datele de
contact de la secțiunea I.1 de mai sus.
b) Privind modul de publicare a răspunsurilor autorității contractante la solicitările de
clarificări formulate de operatorii economici interesați:
i)
Termen limită de răspuns la solicitărilor de clarificări (un singur termen):
04.12.2020 ora 20,00;
ii).
Modalitatea de transmitere a răspunsurilor la solicitările de clarificări: prin
publicarea pe site-ul www.primariagheorghelazar.ro ;
iii)
Operatorii economici ce doresc participarea la licitație au obligația consultării site-ului
Primăriei pentru a se informa dacă sunt clarificări și răspunsuri;
iv)
Autoritatea contractantă nu răspunde de întocmirea unei oferte incomplete (care nu a ținut
cont de clarificările și răspunsurile respective);
Ofertantul declarat câștigător are obligația încărcării în SICAP, în secțiunea ,,cumpărări directe – catalog
electronic, a denumirii contractului și a prețului respectiv, comunicat de Autoritatea Contractantă prin
adresă, în urma analizei ofertei depuse.
Ofertele se intocmesc și se depun conform documentatiei de atribuire atașate.
Data limită de depunere a ofertelor 08.12.2020 ora **)conform anunț publicitar
Fișiere atașate


caietul de sarcini al achizitiei

OFERTANT
...............................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
(art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice)

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert
sustinator al ofertantului), la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de …………………………, în temeiul
art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub
sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din
capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare
al autoritatii contractante;
b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al
doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al
autoritatii contractante;
c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi
imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de
decizie în cadrul autoritatii contractante;
e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante, astfel: Zaharia ElenaGabriela – Primar, Vasile Costel – viceprimar, Geambașu Nicoleta – secretar,
Minoiu Ionica – contabil, Coconcea Iulian – consultant, furnizor servicii achizitii publice
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ___________________________ (se precizează data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei).

Data completării: ..................
Operator economic
,.................................
(numele prenumele reprezentantului legal, în clar)
(semnătură autorizată)
L.S.

OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din
LEGEA nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………………. (denumirea/numele și sediul/adresa
operatorului
economic)
în
calitate
de
candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ
susţinător
al
candidatului/ofertantului/subcontractant declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi
infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea
terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului
în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările
ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a
fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27
noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum
este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
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 ca 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 ..................
Ofertant,
(numele prenumele reprezentantului legal, în clar)
....................................(semnatura autorizată)
L.S.

OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant
împuternicit
al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de candidat/candidat
asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț sustinător al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a
contractului de achiziție publică de ………………………… organizată de …………………………………………………, declar pe
proprie răspundere că:
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat așa
cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevazute de art. 167 (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice, respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice
mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;
b) se ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei
autorităţi administrative;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu
procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie
nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a concurenţei, iar
această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii
publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări
au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plată de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în
scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat
aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţam în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii
confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă
informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din
procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de
care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării: ..................
Ofertant,
(numele prenumele reprezentantului legal, în clar)
....................................(semnatura autorizată)
L.S.

CONTRACT PRESTARE SERVICII -

model

Temei legal: încheiat în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si H.G. nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică
din legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Comuna Gheorghe Lazăr, cu sediul în Localitatea Gheorghe Lazăr, strada Matei Basarab, nr. 46, judetul
Ialomița, telefon +40 243241510, fax +40 243241510, email: primariagheorghelazar@gmail.com, CUI 4427978,
avand cont deschis la Trezoreria Slobozia, cont ............................................... reprezentată legal prin Zaharia ElenaGabriela – primar, numită in prezentul contract ACHIZITOR/autoritate contractantă, pe de o parte
.................., cu sediul în ..........., nr. ........., Loc. ......., județul ............,inregistrata la ORC de pe langa
Tribunalul ............. cu nr. J............., avand CUI: ................., avand cont deschis la Trezoreria ....................,
cont ................................ reprezantata legal prin ............, in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte
2. DEFINIŢII
2.1 - În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
• contract - contractul şi toate anexele lor;
• achizitor şi prestator - părţile prezentului contract, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
• preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
• servicii - totalitatea activităților pe care Prestatorul trebuie să le realizeze pentru a atinge scopul Contractului și
a realiza obiectul acestuia, așa cum sunt acestea descrise în Caietul de Sarcini și identificate în baza Contractului;
• forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi
inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;
3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3.1. - Prestatorul se obligă să presteze «SERVICII DE ÎNLĂTURARE A ZĂPEZII ȘI A GHEȚII DE PE
DRUMUL COMUNAL DC 55 ȘI DE PE STRĂZI, PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE 2020-2021 ÎN COMUNA
GHEORGHE LAZĂR, JUDEȚUL IALOMIȚA» , conform Anexelor care fac parte integrantă din contract, în perioada
convenită în prezentul contract.
4. PREŢUL CONTRACTULUI Şl MODALITĂŢI DE PLATĂ
Art. 4.1. Achizitorul se obligă să achiziţioneze serviciile solicitate conform Anexelor, respectiv să cumpere şi să
plătească prestatorului preţul convenit în prezentul contract.
Art. 4.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor, plătibil prestatorului de către
achizitor este de ...... lei ora fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de lei ....... lei, pentru utilajele, materialele și
manopera solicitată prin propunerea financiară, rezultand un pret de ...... lei/ora cu TVA.
Art.4.3 Valoarea totala a contractului se determină funcție de numărul de ore prestat, cantitatea de materiale
antiderapante, de manopera în așteptare percepută, pe baza situatiei din cadrul jurnalului de activitate.
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Art. 4.4. Achizitorul se obligă să efectueze plata serviciilor prestate, la real executat, în termen de 30 de zile de la
data emiterii și înregistrării procesului verbal de acceptanță.
Plata serviciilor se va face în baza facturii fiscale, care va fi însoţită de procesul-verbal de acceptan ță a serviciilor,
emis de persoana/persoanele desemnate din partea Achizitorului.
Art. 4.5. Preţul unitar al serviciilor este cel declarat în propunerea financiară, parte integrantă a prezentului
contract şi rămâne ferm în lei pe toată durata de valabilitate a contractului.
5. DURATA CONTRACTULUI
Art. 5.1. Contractul intră în vigoare la data de ............. şi îşi produce efectele .... luni ,pâna la data de ...................,
perioada de iarnă 2020 – 2021 (martie)
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art. 6.1. Documentele contractului sunt:
-caietul de sarcini – anexa 1;
-propunerea tehnică și financiară – anexa 2;
-jurnalul de activitate – anexa 3
7. CALITATEA SERVICIILOR
Art. 7.1. Prestatorul garantează că serviciile prestate în baza prezentului contract vor respecta standardele în
vigoare, cerinţele caietului de sarcini.
8. DREPTURILE Şl OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
Art. 8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele solicitate.
Art. 8.2. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
• reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume,
mărci înregistrate etc.), legate de materialele folosite pentru/ sau în legătură cu produsele achiziţionate;
• daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.
9. DREPTURILE Şl OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
Art. 9.1. Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, conform
cap. 4 din prezentul contract.
Art. 9.2. Achizitorul, prin persoanele responsabile desemnate are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa prestarea
serviciilor menţionate la pct. 3.1, pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică şi din
caietul de sarcini.
10. TERMENE DE PRESTARE ȘI ACCEPTANȚĂ
Art. 10.1. Serviciile vor fi prestate de către Prestator în conformitate cu termenele prevăzute în

Anexele la

prezentul contract.
Art. 10.2 Acceptanța constă în verificarea servicilor în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini.
11. AMENDAMENTE
Art. 11.1. 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, în condiţiile prevăzute la art. 221 din
Legea nr.98/2016.
Art. 11.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a suspenda unilateral prezentul contract, în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestuia şi care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului.
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Art. 11.3. Fără a aduce atingere prezentului contract, Achizitorul are obligaţia de a asigura garantarea protejării
acelor informaţii pe care prestatorul le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv,
dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveşte secretul
comercial şi proprietatea intelectuală.
12. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI
Art. 12.1. Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de prestare în termenele stabilite prin Anexele la
prezentul contract.
Art. 12.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul previzionează că nu poate respecta termenele
prevăzute la art. 12.1., acesta are obligaţia de a notifica Achizitorul, cu minim 48 de ore înainte. Modificarea datei/
perioadelor de întârziere asumate, se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
Art. 12.3. Cu excepţia apariţiei unui caz de forţă majoră, astfel cum e prevăzut la cap. 16, şi în afara cazului în
care Achizitorul este de acord cu o prelungire conform art. 12.2, întârzierea în îndeplinirea clauzelor contractuale dă
dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului, potrivit prevederilor cap. 13.
13. PENALITĂŢI
Art. 13.1. În cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, le îndeplineşte cu întârziere sau
necorespunzător, va plăti Achizitorului ca penalitate un procent de 0,025% pe zi întârziere din valoarea fără TVA a
serviciului neprestat.
Art. 13.2. În cazul în care Achizitorul nu efectuează plata, conform cap. 4, acesta va plăti Prestatorului penalităţi în
cuantum de 0,025% pe zi întârziere, din valoarea, fără TVA neachitată a facturii Prestatorului, emise în condiţiile
contractului.
Art. 13.3. În cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, le îndeplineşte cu întârziere sau
necorespunzător, la terminarea duratei contractului, Achizitorul va menţiona obligaţiile neîndeplinite de Presator în
documentul constatator, care se va întocmi conform art. 166 din H.G. nr. 395/2016.
14. REZILIEREA CONTRACTULUI
Art. 14.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi
repetat, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de prestare şi de a pretinde plata de daune-interese.
Art. 14.2. Prezentul contract se reziliază de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe
judecătoreşti şi fără notificare prealabilă, în cazul în care una din părţi:
• nu îşi execută în mod repetat vreuna din obligaţiile contractuale sau le execută în mod necorespunzător;
• cesionează contractul fără acordul scris al celeilalte părţi.
Art. 14.3. (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestare, în cel mult 15 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.
(2) În cazul prevăzut la art. 14.3. (1), Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
15. CESIUNEA
Art. 15.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul
contract.
Art. 15.2. Prestatorul poate cesiona doar creanţele născute din prezentul contract, obligaţiile născute rămânând în
sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. Cesiunea se poate efectua doar în
condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
Art. 15.3. (1) Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile art. 15.2.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Prestatorul va notifica achizitorul.
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16. FORŢA MAJORĂ
Art. 16.1. Forţa majoră este constată de o autoritate competentă.
Art. 16.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
Art. 16.3. 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.
Art. 16.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 3
zile de la apariţia respectivului caz de forţă majoră, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor; aceeaşi obligaţie de notificare subzistă şi în cazul încetării cazului de forţă
majoră.
Art. 16.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 10 de zile, 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.
17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Art. 17.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
Art. 17.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa
judecătorească în a cărei competenţă teritorială se afla sediul Achizitorului.
18. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
Art. 18.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
19. COMUNICĂRI
Art. 19.1. (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.
(3) Persoana desemnată cu urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale din partea Prestatorului este
dl........................., având următoarele date de contact: telefon/fax +...................... e-mail: ..................
(3) Persoana desemnată cu urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale din partea Achizitorului este
.............................., având următoarele date de contact: telefon/fax ..........................., e-mail: ................
Art. 19.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax, poştă sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris
a primirii comunicării.
20. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
Art. 20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract a fost încheiat azi ....................., în 2 (două) exemplare, având aceeaşi valoare juridică, câte 1
(unul) pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR
UAT COMUNA GHEORGHE LAZĂR
Prin Primar
ZAHARIA ELENA-GABRIELA

PRESTATOR
SC/PF/II .........
Prin Administrator
........
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OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A
CONTRACTULUI DE SERVICII

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere,
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt
reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
_________________________________________________ cu privire
(denumirea si adresa autoritatii contractante)

la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ______________________

Ofertant,
…………………….
(semnatura autorizata )
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LISTA
cuprinzând cantitățile și caracteristicile tehnice ale utilajelor / echipamentelor
Nr.

Denumirea utilajului/echipamentului

u.m./

Denumirea utilajului cuprins în ofertă,

crt.

solicitat prin caietul de sarcini

cantitat

caracteristici tehnice

e
Bc./....
1.

Utilaj (tractor sau camion sau sau orice alt autovehicol
cu puterea de minimum 45CP) echipat cu lamă frontală
sau autofreză cu tracțiune integrală și capacitate
minimă 5.000 mc/oră sau autogreder cu puterea
minimă de 70CP (în toate variantele lățimea lamei,
minim 2,4m)

......................................................(se va completa
denumirea utilajului)

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

- Putere motor ...........CP
sau
în cazul frezei capacitate (productivitate) .............
mc/oră

,,cu lățimea

......................................................(se va completa

se va prezenta,
funcție de caz,
pentru:
- proprietate – factură
sau extras mijloace
de inventar;
- în rest, copie contract
leasing sau contract
închiriere sau
contract comodat sau
contract prestări
servicii, etc.;
.......................................

denumirea utilajului)

(se va
completa
nr.)
Bc./....

Sararita sau orice alt echipament de împrăștiat nisip cu

sau închiriere sau orice
altă formă)

(se va completa modul de

De asemenea se vor completa următoarele caracteristici, astfel:

(se va
completa
nr.)

Bc./....
Buldoexcavator sau orice alt utilaj căruia i se poate
atașa un echipament cu cupă frontală de min 0,6 mc

(proprietate sau leasing

acces)

și
pentru lamă, se va preciza:
de ...... m"

2.

Modul de acces

(se va completa modul de
De asemenea se vor completa următoarele caracteristici, astfel:

acces)

- capacitate (volum) cupă ...........mc
......................................................(se va completa

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

denumirea utilajului)

3.

2

granulatia 0 ... 8 mm;

(se va
completa
nr.)

(se va completa modul de
De asemenea se va menționa faptul că: ,,echipamentul este

acces)

reglabil pentru cantitatea de material împrăștiată și acesta poate
împrăștia nisip cu granulația
de 0 .......8mm:
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OPERATORUL ECONOMIC

Înregistrat la sediul autorităţii contractante

Nr. ............/.........................
............................ora ......

nr. ....... data

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către_____________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______din __________________, privind
aplicarea procedurii proprii pentru atribuirea contractului de servicii __________________

______________________________________________ (denumirea contractului de achiziţie publică),
noi _______________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic)
vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând un exemplar din
oferta, unde se regăsesc:
documentele de calificare solicitate (declarații, copie certificat ORC/ONRC,
propunerea tehnică,
propunerea financiară – formularul de ofertă,
opisul documentelor,
și mențiunea că fiecare pagină este numerotată, semnată și ștampilată;

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării____________ Cu stimă,

Operator economic, (semnătura autorizată )

OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CONSTITUIREA DE REZERVĂ DE NISIP PENTRU
CEL PUȚIN O INTERVENȚIE LA NIVEL DE COMUNĂ

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, mă
angajez, că în situația în care voi fi declarat câștigător, după semnarea contractului, în
termen de maximum 10 zile lucrătoare voi constitui rezervă de nisip, sortul 0 ...8mm – cu
sortul 0 .. 1 sub 10%,, pentru cel puțin o intervenție la nivel de comună.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii
contractante ______________________________ (denumirea si adresa autoritatii contractante)
cu
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ______________________

Ofertant,
…………………….
(semnatura autorizata )
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