
CONTRACT DE LUCRARI
Nr. din

Preambul
in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziliile publice gi a Hotararii nr. 395/2016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publice, s-a incheiat prezentul contract de presteri de servicii, intre

AILL Pedile contractante:
Autoritatea contractanti:
clubul Sportiv Municipal Bistrita, cu sediul ln municipiul Bistrita, str. Parcului, nr.1, tel/fax
0263- 217504, cod postal 420035, cod unic inregistrare 4426891, cont RO66TREZ1015
009XXX000218 deschis la Trezoreria municipiului Bistrila, e-mail: csm.bistrita@mts.ro,
reprezentata prin Director - prof. Adrian Vasile Moldovan, in calitate de Achizitor,
$r
SC _ SRL, cu sediulin ........., str. .......... nr......, jud. ......, cod pogtal ........., telefon
.............., fax........, numdrul de inmatriculare la Registrul Come(ului ............, CUI ........, cont
nr. ............. deschis !a Trezoreria ............ reprezentate prin Director general/Administrator
........., in calitate de Executant.
&!-4 Definilii
in prezentul contract, urmitorii termeni vor fi interpretali astfel:
a.contract - prczentul contract gi toate anexele sale;
b.Achizitor si Executant - pe4ile contractante, a9a cum sunt acestea numite ln prezentul
contracti
c.prerul contractului - pretul pletibil Executantului de catre achizitor, in baza contractului

pentru indeplinirea integrale gi corespunzetoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin

d.amplasamentul lucr.irii - locul unde Executantul executa lucrarea;
e.fo$a majord - un eveniment mai presus de controlul pedilor, care nu se datoreaza gre$elii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului $i care face
imposibile executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunl considerate asemenea
evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aperute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive, ci
enunciativa. Nu este considerat fote majore un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din pe(i;
f. zi - zi calendaristicd;
g.an - 365 de zile.

l- Clauze obligatorii
AILL lnterpretare
3.1. ln prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2, Termenul zl sau zile sau orice referire la zile reprezinte zile calendaristice dace nu se
specifice in mod diferit.
AILL Obiectul contractului
4.1 Executantul se obligA sa execute: ,,Sistem climatizare Sala Tenis de masa, C.S.M.
Bistrita, judelul Bistrita-Nesiud", in perioada convenita gi in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini Si obligatiile asumate prin prezentul contract.
Art. 5. Pretul contractului
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5.1. Pretul pentru lucrerile ce se execute este de ... ........ lei total, din care ... ... ... ... ... lei
f6re TVA, Ia care se adaugd T.V.A. .............. lei.

AI!...1L Durata contractului
Durata prezentului contract este de la data semndrii acestuia panA la data restituirii integrale
a garantieide bune executie pe baza procesului verbal de receptie finald a lucr6rilor, semnat
fAra obiectiuni.
AILI Executarea contractului
7.1. Executarea contractului lncepe dupe deschiderea contului de garantie de bune executie
9i primirea ordinului de incepere a lucrarilor emis de Achizitor.
7.2. Executantul are obligatia efectuarii lucrarilor in termen de maxim 'l lund de la intrarea in
vigoare a contractului.
AILE Documentele contractului
8.'1. Documentele contractului (parte integrante a acestuia) sunt:
a) oferta;
b) alte anexe la contract;
c) dovada constituirii garantiei de bund executie;
Art. 9. Obligatiile principale ale Executantului
9.1. (1) Executantul are obligatia de a executa gifinaliza lucrarile precum gi de a remedia
viciile ascunse, cu atentia 9i promptitudinea cuvenita, in concordante cu obligalijle asumate
prin contract.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrerile, de a asigura fo(a de muncd,
materialele, instalatiile, echipamentele gitoate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive, cerute de 9i pentru contract, in mesura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevezuta in contract sau se poate deduce ln mod rezonabil din contract.
9.2. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea Si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier precum 9i pentru procedeele de executie utilizate,
cu respectarea prevederilor 9i a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
9.4. (1) Executantul are obligatia de a respecta 9i executa dispozitiile Achizitorului in orice
probleme, mentionatA sau nu in contract, referitoare la lucrare.
(2) ln cazul in care respectarea gi executarea dispozitiilor prevezute la alin. (1) determine
dificuftati in executie care genereaz6 costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala Achizitorului.
9.5. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecte a lucrdrilor fata de reperele date de
Achizitor precum $i de furnizarea tuturor echipamentelor, lnstrumentelor, dispozitivelor li
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilit6tii respective.
(2) ln cazul in care, pe parcursul executiei lucrerilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricerei pe(i a lucrdrilor, Executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatate, pe cheltuiala sa.
9.6. Pe parcursul executiei lucrerilor Si a remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligalia:

i) de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezente pe
gantier este autorizatd $i de a mentine gantierul (atat timp cat acesta este sub
controlul seu) 9i lucrdrile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate gi ocupate de
cdtre Achizitor) in starea de ordine necesara evit6rii oricarui pericol pentru
respectivele persoane;

ii) de a asigura serviciul de pazd gi de a procura giintretine pe cheltujala sa toate
dispozitivele necesare acestui scop (de iluminare, protectie, ingredire, alarme),
cand gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cetre Achizitor sau de catre
alte autoritdti competente, in scopul protejerii lucrdrilor sau al asigurdrii confortului
riveranilor;

iii) de a lua toate mesurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe giin afara
gantierului 9i pentru a evita orice pagubi sau neajuns provocate persoanelor,
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proprietelilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau altifactori
generati de metodele sale de lucru.

9.7. Executantul este responsabil pentru mentinerea in bune stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor 9i instalatiilor care urmeaze a fi puse ln opera de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pane la data semndrii procesului verbal de receptie a lucririi.
9.8. (1) Pe parcursul executiei lucrerii, Executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna gi indeparta de pe gantier deramdturile, molozul sau lucrerile provizorii

de orice fel, care nu mai sunt necesare;
.- d) sA respecte toate regulile stabilite de comun acord cu Achizitorul cu privire la

accesul in incinta gantierului.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe gantier, pane la sfargitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in
scopul indeBlinirii obligaliilor sale in perioada de garantie.
9.9. Executantul respunde, potrivit obligaliilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de timp egal cu perioada de garantie acordate lucr5rilor,
calculat de la receptia lucrarii gi, dupd implinirea acestuitermen, pe toata durata de
existente a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a nerespecterii
proiectelor gidetaliilor de executie aferente execuliei lucrerii.

AIL!g Obligatiile principale ale Achizitorului
10.1. La inceperea lucrarilor Achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizaliile 9i avizele
necesare executiei lucr5rilor.
10.2. (1)Achizitorul are obligatia de a pune la dispozilia Executantului, fare plate, dac6 nu s-
a convenit altfel, urmdtoarele:

a) amplasamentul lucrerii, liber de orice sarcine, in termen de 3 zite de la data
constituirii garantiei de bune executie;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare gi pentru organizarea de gantieri
c) cdile de acces rutier.

(2) Costurile pentru consumul de utilitdti precum 9i cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suporte de cdtre Executant.
10.3. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului intreaga documentatie
necesara pentru executia lucrerilor contractate, fere plate, in 2 exemplare, la predarea
amplasamentului.
10.4. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referint5,
ceilor de circulatie gi a limitelor terenului pus la dispozitia Executantului precum gi pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
10.5. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oricaror alte
informatiifurnizate Executantului precum gi pentru dispozitiile gi livrerile sale.

AILLL Sanctiuni si penalititi pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
'1 1. I In cazul in care, din vina sa exclusiva, Executantul nu reusegte sa-gi indeplineascd
obligatiile asumate prin contract, atunci Achizitorul este indreptetit de a deduce din pretul
contractului, ca penaliteti, o sume echivalente cu dobanda legala penalizatoare calculate
potrivit art. 3 alin.2^1 din Ordonanta Guvernului ff.1312011 privind dobanda legali
remuneratorie gi penalizatoare pentru obligatii beneqti, precum 9i pentru reglementarea unor
mdsuri financiar-fiscale in domeniul bancar cu modificarile 9i completerile ulterioare.
11.2. in cazulin care Achizitorul nu i9i onoreazd obligatiile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligalia de a plati, ca penalitati,
pentru suma neachitate, dob6nda legalS penalizatoare calculatd potrivit art.3, alin.2^'l din
Ordonanta Guvernului ff. 1312011 privind dobanda legal6 remuneratorie 9i penalizatoare
pentru obligatii bene$ti, precum gi pentru reglementarea unor mesuri financiar-fiscale in
domeniul bancar cu modificdrile gi complet6rile ulterioare.
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1'1.3. Nerespectarea obligatiilor asumate pdn prezentul contract de cetre una dintre pa(i, in
mod culpabil, de dreptul pa4ii lezate de a considera contractul reziliat de drepude a cere
rezilierea contractului Si de a pretinde plata de daune-interese in conditiile prevederilor art.
1535-1536 din Legea ff.28712009 privind Codul Civil rep. cu modificArile Si completerile
ulterioare.
'l 1.4. Achizitorul igi rezerve dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare
scrise adresate Executantului, fere nici o compensatie, dace acesta din urme de faliment, cu
conditia ca aceaste denuntare sa nu prejudicieze sau se afecteze dreptul la actiune sau
despegubire pentru Executant.
1 1.5. in toate cazurile, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare
pentru partea din contracl executate pand Ia data denuntdrii unilaterale a contractului.

ll. Clauze specifice
Art. 12. Garantia de bun5 executie
Garantia de bunA executie
12.1. ('l) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractuluiin
termen de 5 zile de la semnarea, de cetre ambele pd(i, a contractului. Neconstituirea
garanliei de bune executie in termenul, cuantumul gi conditiile stabilite, sau neconstituirea
unei noi garantii de bund execulie in cazul ?n care aceasta a fost executate (pa(ial sau
integral) atrage de la sine rezilierea de drept a contractului, fera punere in intarziere sau
indeplinirea unei formalitati prealabile de cdtre achizitor 9i pierderea garantiei de participare.
(2) Cuantumul garanliei de bune executie este de 10 % din valoarea fdre T.V.A. a
contractului de lucreri, respectiv ... ... ... lei, se va constitui printr-u n instrument de garantare
emis in conditiile legii de o societate bancare sau de o societate de asigureri sau prin retineri
succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Garantia trebuie se fie irevocabile.
lnstrumentul de garantare trebuie se prevada ce plata garantiei se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate.
(3) ln cazulin care garantia de bune executie se constituie prin retineri succesive din sumele
cuvenite pentru plata facturilor pa(iale, Executantul are obligatia de a deschide, la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont
de disponibil distinct la dispozilia autoritdtii contractante. Suma initia16 care se depune de
cetre Antreprenorul general?n contul de disponibil astfel deschis trebuie sd fie de 0,5% din
pretul contractului, respectiv, . . . . . . . .. .. lei. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul
urmeaze sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate gi cuvenite
Antreprenoruluigeneral, panA la concurenla sumei stabilite drept garantie de buna executie.
Contul astfel deschis este purtetor de dobande in favoarea contractantului.
12.2. Achlzilotul arc obligatia de a elibera garantia pentru participare gi de a emite ordinul de
incepere a contractului numai dupe ce Antreprenorul general a fecut dovada deschiderii
contului de garantie de bune executie, aga cum este previzul la clauza 12.1 .(1), 12.1.(2) fi
12.1.(3).
12.3. (1) Garantia de buna executie se constituie pe toatd durata de derulare a contractului,
pand la receptia finald a lucrdrilor, acceptate de Achizitor fere obiecliuni.
(2)Achizjtorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
preJudiciului creat, daca Antreprenorul general nu igi executa, execute cu intarziere sau
execute necorespunzetor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de bunA executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
Antreprenorului general, precizand totodate obligatiile care nu au fost respectate.
'12.4. Achizitorul se oblige se restituie garantia de bund executie astfel:

- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de Ia data incheierii procesului-verbal
de receptie la terminarea lucrerilor sau, daca este cazul, a procesului verbal de
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stingere a obiectiunilor formulate la receptie, dace nu a ridicat panA la aceea dat6
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finald.

12.5. Garantia acordate lucrarilor este distincte de garantia de buna executie a contractului.
fu!-[!. inceperea 9i ex€cutia lucrerilor
13.1. (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile de la data semnerii contractului de
cetre ambele pe(i.
13.2. (1) Lucrerile trebuie sd fie terminate la data stabilita.
(2) in cazul in care Executantul lnt6rzie inceperea lucrerilor, terminarea pregdtirilor sau daca

.. nu igiindeplinegte indatoririle prevazute la clauza 9.1, alin. (2), Achizitorul este indreptatit s6-
ifixeze Executantului un termen pane la care activitatea se intre in normal gi se il avertizeze
ce, in cazul neconformdrii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
13.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desidsurarea executiei lucr5rilor gi de a
stabili confofmitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pe(ile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, gi anume responsabilul tehnic cu executia din partea
Executantului gi dirigintele de gantier sau, dace este cazul, afta persoane fizici sau juridice
atestate potrivit legii, din partea Achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantuluiAchizitorului la locul de
munce, in ateliere, depozite gi oriunde i9i desfdsoare activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea IucrArilor ascunse.
'13.4. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevezute in documentatia de execulie;
verificerile 9i testarile malerialelor folosite la executia lucrerilor precum gi conditiile de trecere
a receptiei provizorii Si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la
contract.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele 9i materialele necesare
pentru verificarea, mAsurarea gi testarea lucrdrilor. Costul probelor giincercerilor, inclusiv
manopera aferent5 acestora, revin Executantului.
(3) Probele neprevezute 9i comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucreri sau
materiale puse in opere vor fi suportate de Executant dacd se dovede$te ca materialele nu
sunt corespunzdtoare calitativ sau ce manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. in caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
AILIIL Finalizarea lucrerilor
14.1. Ansamblul lucrdrilor prevezute a se finaliza la termenul stabilit, termen care se
calculeaze de Ia data inceperii lucrerilor.
14.2. (11 La finaliza"ea lucrerilor, Executantul are obligatia de a notifica, in scris, Achizitorului
ce sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand convocarea comisiei de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucreri executate confirmate gi a constatarilor efectuate pe teren,
Achizitorul va aprecia dace sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receplie. in
cazul in care se constatA ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
Executantului, stabilindu-se gitermenele pentru remediere gi finalizare. Dupe constatarea
remedierii tuturor lipsurilor gi deficientelor, la o noue solicitare a Executantului, Achizitorul va
convoca comisia de receptie.
'14.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiulindeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie gi cu reglementarile in vigoare.
in functie de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge
receptia.
AIL!j Perioada de garantie
15.1. Perioada de garantie acordatd lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea
lucrarilor gi pand la receptia finald (36 luni).
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15.2. (1) in perioada de garantie, Executantul are obligalia, in urma dispozitiej date de
Achizitor, de a executa toate lucrerile de modificare, reconstructie gi remediere a viciilor,
contractiilor gi altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligalia de a executa toate activitatile prevdzute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, in cazulin care ele sunt necesare datorite:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) unui viciu de conceptie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea
unei p64i a lucrerilor; sau

c) neglijentei sau nelndeplinirii de catre Executant a oricdreia dinhe obligatiile
explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) in cazulin care defectiunile nu se datoreaze Executantului, lucrarile fiind executate de
cetre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat 9i pldtit ca
lucreri suplimentare.
1 5.3. ln cazul in care Executantul nu execute lucrerile prevezute la clauza 17 .2, alin. (1),

Achizitorul este indreptdtit s6 angajeze 9i se plateasca afte persoane care s6 le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de cetre Achizitor de la Executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.
15.4. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu

va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului. Receptia finale va fi efectuatd conform prevederilor legale, dup6 expirarea
perioadei de garantie.

AI[!t. Modalit;ti de plati
16.1. Achizitorul are obligalia de a efectua plata cetre Executant in termen de 30 zile de la
primirea facturii de la acesta. Facturile se vor emite numai dupd verificarea gi acceptarea
situatiilor de platd.
16.2. Plata facturii finale se va face dupe verificarea gi acceptarea situatiei de plate definitive
de catre Achizitor. Dace verificarea se prelungegte din diferite motive, dar, in special, datorite
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrerilor care nu sunt in litigiu va fi pldtita imediat.

AILIZ Ajustarea pretului contractului
17. 1. Pentru lucrdrile executate, pletile datorate de Achizitor Executantului sunt cele
declarate in propunerea financiard, anexd la contract.
17.2. Pretul contractului este ferm 9i nu se poate actualiza.

AILI& Asigureri
18.1. Toate riscurile ce ar putea aperea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu 9i reprezentantii imputerniciti sd
verifice, se testeze sau sd receptioneze lucrerile precum $i daunele sau prejudiciile aduse
cetre te(e persoane fizice sau juridice sunt in sarcina exclusive a Executantului.

AILIS Amendamente
19.1. Pe durata derulerii contractului, pd4ile contractante au dreptul de a conveni
modificarea clauzelor contractuale, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante
care lezeazd interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevezute la
data lncheierii contractului.

A!LZq Forta majore
20.'1. Fo(a majord este constatata de o autoritate competente.
20.2. Fo4a majote exonereaza patile contractante de lndeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toate perioada in care aceasta actioneaze.
20.3. lndeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fotei majore, dar
fdre a prejudicia drepturile ce li se cuveneau perlilor pene la aparitia acesteia.
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20.4. Partea contractante care invoce forta majora are obligatia de a notifica celeilalte pe(i,
imediat gi in mod complet, aparitia cazului de fo45 majore 9i se ia orice mdsuri care ii stau la

dispozitie in vederea limiterii consecintelor.
20.5. Dace fo(a majora actioneaza sau se estimeaze ce va actiona o perioade mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul se notifice celeilalte p6(iincetarea de plin drept a
prezentului contract, fdrd ca vreuna din pa4i sd poate pretinde celeilalte daune-interese.

AILZL Solutionarea litigiilor
21.1. Achizitorul qi Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilS,
prin tratative directe, orice neintelegere sau dispute care se poate iviintre eiin cadrul sau in
legaturd cu indeplinirea contractului.

..2l.2.Dace,dupel5ziledelaincepereaacestortratativeneoficiale,Achizitorul gi

Executantul nu reugesc se rezolve in mod amiabil divergentele contractuale, fiecare parte
poate solicita ca disputa se se solutioneze de catre instantele judecetoresti competente din
Romania.
AILZI Li]nba care guverneaze contractul
22.1. Limba care guverneazd contractul este limba romane.

AILZL Comunicari
23.'1. Orice comunicare intre pe(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie se
fie transmisa in scris. Comunicerile intre pe4i se pot face 9i prin telefon, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii primirii comunicerii.
23.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat 9i in momentul
primirii.

AIL24 Legea aplicabild contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Prezentul contract, lmpreuna cu anexele sale, reprezinte vointa pe4ilor giinleture orice
intelegere verbala dintre acestea, anterior 9i ulterior incheierii lui.
Prezentul contract se incheie la sediul autoritetii contractante, azi 

- 

in 3
exemplare, din care unul a fost inmanat Executantului iar celelalte 2 reman la Achizitor.

ACHIZITOR,
C.S.M. Bistrita

Director,
Prof. Moldovan Vasile Adrian

EXECUTANT,
SC SRL

DIREGTOR GENERAL

C.S.M. Bistrita

Nr. I
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OPIS FORMULARE
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nalionale de mediu

FORIVIULAR NR.8 Declaratie privind respectarea legislatieide securitate 9i

sanitate in munca



Formular nr.1
Operator economic

{denumirea/numele)

SCRISOARE DE.INAINTARE

Cetrei C.S.M. Bistrita
mun. Bistrita, str. Parcului, nr.'1' ctF 4426891
Jud. Bistrita-Nasaud

............ (denumirea operatorului economic), in calitate de
ofertant in vederea atribuirii contractului de achizilie publica avand ca obiect
executie de lucreri pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Sistem climatizare
Sala Tenis de masa, C.S.M. Bistrita, iudelul Bistrila-NAsAud".
Cod CPV: 42512000-8 Instalatii de climatizare (Rev.2).

, la data de.................. (ziflunAlan), organizata de C.S.M. Bistrita, ve transmitem
alSturat:

Plicul sigilat 9i marcat in mod vizibil, conlinand, 2 exemplare (1 original 9i 1 copie) :

a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta cd oferta noastre este corespunzitoare Si vA satisface cerintele.

Data completdril

Cu stimA,

(semnatura autorizati ofertant)



I

Formular nr.2
Operator economic

(denumirea/numele)

OFERTi

(denumirea autoritdtii contractante gi adresa completd)

;
1. Dupe examinarea documentatiei de atribuire gi in,telegerea completa a cerinlelor din

"""lll'i llllil l:::"::::1:::::'l'1ll;i,"iffill,llll,3'o9,i"Jffi'nu,nnu,,, ".semnem contractul [introduceti denumirea contractu,ui] se

demarem, se executam gi s6 finalizdm lucrerile specificate in acesta, in conformitate cu

cerintele din documentalia de atribuire ii cu propunerea noastr6 tehnic5 anexate, la preturile

speciflcate maijos, dupa cum reies din propunerea noastre financiare.
Prin propunerea noastra financiard, oferim un pret total de lintroduceli
suma in cifre Fi litere gi moneda - din propunerea financiardl, fera TVA, la care se adauge

TVA in valoare de [introducefi suma in cifre gi litere ti nonedal,
2. Subsemnatul/subsemnatii declardm c6:

a. Am examinat continutul documentaliei de atribuire, precum gi toate respunsurile la

solicitdrile de clarificeri comunicate pan6 la data depunerii ofertelor giil acceptem in
totalitate, fAra nicio rezerve sau restrictie;
b. Suntem de acord ca oferta noastrd sd ramane valabile pentru o perioada de

{introduceli numdruU zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv
pana la data de _ lziua/luna/anul gi oferta va ramane obligatorie pentru noi gi cd
poate fi acceptata in orice moment inainte de expirarea perioad6i menlionate.

c. Am inleles gi am acceptat prevederile legislatiei achizitiilor publice aplicabile acestei
proceduri de atribuire, ca gi oricare alte cerinte referitoare la forma, continutul, instructiunile,
stipulirile gi conditiile incluse in invitalja/anunlul de participare gi documentatia de atribuire.

lnvitatia/Anuntul de participare li documentalia de atribuire au fost suficiente gi adecvate
pentru pregdtirea unei oferte exacte iar oferta noastrd a fost pregetitd luand in considerare
toate acestea.

d. in calitate de ofertant la aceasta procedure de atribuire declarem cd nu am intreprins gi nu

vom intreprjnde nicio acliune gi/sau inactiune in scopul de a restrictiona concurenla.

3. Dace oferta noastra esle acceptatd gi vom semna contractul de achizitie publica, ne
angajem se conslituim garantia de bune execulie in conformitate cu prevederile
documentatiei de atribuire, in procent de 10 % din valoarea contractului, astfel:

n prin instrument de garantare emis de o societate bancare sau de o societate de
asigurdri

E prin retineri succesive din facturi



I

(se bifeazd optiunea corespunzdtoare)

4. Pane la incheierea 9i semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferte impreuna
cu comunicarea transmise de dumneavoastrd prin care oferta noastre este acceptata ca fiind
cegtigetoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. lnlelegem cd nu sunteli obllgati se acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice sau
orice oferte primitd.

Data:

(nume, prenume gi semneturd),

L.S. ;

in calitate de ............. legal autorizat se semnez oferta pentru giin
nume|e................... .... (denumirea/numele operatorului economic)



Operator economic

(denumirea/numele)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA FINANCIARA

Data:
(nume, prenume gi semndturd), L.S.

in calitate de ............. legal autorizat sa semnez oferta pentru ii?n
nume|e................... .... (denumirea/numele operatorului economic)

1 Valoarea lucrarilor de executie

,, Valoarea maxime a lucrerilor executate de
€ubcontractant (% din pretultotal ofertat)

3 Garantia de bune executie va fi constituitd sub
forma........................
in cuantum de 10% :

4 Perioada de garantie de bune executie
(luni calendaristice)

36 de luni

Perioada de mobilizare
(numarul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de incepere a lucrerilor pane Ia data
inceoerii executiei)

6 Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor (numarul de zile calendaristice de la data
semnarii contractului)

7 Penalizeri pentru intarzieri la termene intermediare gi

la termenul final de executie (% din valoarea care
trebuia sa fie realizata)

o Limita maxime a penalizdrilor
(% din pretul total ofertat)

I Limita minime a asigurerilor
(% din Dretul total ofertat)

10 Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)

11 Limita maxime a retinerilor din situatiile de plate
lunare (qarantii. avansuri )



Formular nr.3

(denumirea gi datele ofertantului)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 164

din Legea nr.98/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ............... .... (denumirea

operatorutui economic) in calitate de candidavofertanuofertant asociausubcontractant/te4
sustinator al candidatului/ofertantului, declar pe propria r5spundere, sub sanctiunea

exciuderii din procedura de achizitie publice 9i sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte
publice, ce nu mA aflu in situaliile prevazute la aft. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am

fost condamnat prin hoterare definitiva a unei instante iudecetoresti, pentru comiterea uneia

dintre urmdtoarele infractiuni:
a) constituirea unui grup infraclional organizat, prevezuta de art 367 din Legea nr.

286/2009 privind Codul penat, cu modificdrile 9i completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzetoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevezute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificerile

Si completerile ulterioare, 9i infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevezute de art.

1O-13 din Legea ff.7812000 pentru prevenirea, descoperirea 9i sanctionarea faptelor de

coruptie, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale

legislaliei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
i1 iniraciiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181 -

185din Legea nr. 7812000, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 9i art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea gi combaterea terorismului, cu modificdrile 9i completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzetoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

e) spelarea banilor, prevezuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea 9i
sanctionarea speldrii banilor, precum 9i pentru instituirea unor masuri de prevenire 9i

combatere a finanldrii terorismului, republicata, cu modificirile ulterioare, sau finantarea
terorismului, ptevezule de art. 36 din Legea ff. 53512004, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare, sau de dispoziliile corespunzatoare ale legislaliei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

0 traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prev5zute de atL.209-217 din Legea nr.

28612009, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale
legislatiei penale a statuluiin care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale

Comunitdtilor Europene din 27 noiembrie 1995.



L
subsemnatul declar ce informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu

gi intellg ca autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificSrii $i

confiimdrii declaraliilor, orice documente doveditoare de care dispun'

lnteleg ca in cazul in care aceaste declaratie nu este conforma cu realitalea sunt

pasibil d; in;alcarea prevederilor legislaliei penale privind falsul in declaralii'

Data completarii

(semnSturA autorizata ofertant)



Formular nr.4

(denumirea qi datele ofertantului)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevezute la art.165 coroborat cu art.166

din Legea nr.98/2016

Subsemnatul(a) (se insereaza numele

operatorului economic), in calitate de candidauofertanuofertant asociausubcontractanUte(
sustinetor al candidatului/ofertantului, la procedura de
menlioneazd procedura) pentru achizitia de
insereaze, dupa caz, denumirea produsului, serviciul sau lucreii $i codul CPV), la daia de

(semndturd autorizata ofertant)

(se
(se

(se insereazd data), oryanizald d" ...-
("e ;nsereare ranele autoritdtii contractante), declat pe propria raspundere sub sanctiunea

excluderii din procedura de achizitie publicS 9i sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte
publice, ca nu mA aflu in situatiile prevezute la art.165 coroborat cu art.166 din Legea

nr.98/2016.
Subsemnatul declar ce informatiile furnizate sunt complele gi corecte in flecare

detaliu $i inteteg ca autoritatea contractante are dreptul de a solicita, in scopul verificerii $i

confirmerii declaratiitor, orice documente doveditoare de care dispun.

inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforme cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsulin declaratii.

Data completarii



t

Formular nr.5

(denumirea Si datele ofertantului)

DECLARATIE! privind neincadrarea in situatiile previzute la art. t67
din Legea nr.98/20't6

Subsemnatul(a) (se lnsereaze numele
operatorului economic), in calitate de candidavofertanvofertant asociausubcontractanvtert
sustinetor al candidatului/ofertantului, la procedura de
mentioneaz1 procedura) pentru achizitia de
insereazd, dupd caz, denumirea produsului, seNiciul sau lucreii 9i codul CPy), la data de

(se insereazd data), organizata de
(se insereaze numele autoriwi contractante), declar pe

propria respundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publicd gi sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals ln acte publice, ce nu me aflu in situaliile prevazute la art.
167 din Legea 98/20'16.

Subsemnatul declar cd informatlile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare
detaliu 9i inteleg ca autoritatea contractante are dreptul de a solicita, in scopul verificerii Qi

confirmerii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

inleleg ca in cazul ln care aceastd declaratie nu este conformd cu realitatea sunt
pasibil de incelcarea prevederilor legislatiei penale privind falsulin declaratii.

Data completdrii

(semneturd autorizatd ofertant)

(se
(se
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Formular nr.6

(denumirea gi datele ofertantului)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previzute de la art,59-60

. din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul(a) _(se insereaza numele
operatorului economic), in calitate de candidauofertanuofertanl asociavsubcontractanvte(
sustindtor al candidatului/ofertantului, la procedura de
mentioneazd procedura\ pentru achizitia de
insereaze, dupd caz, denumirea produsului, serviciul sau lucrerii gi codul CPV), la dala de

(se insereaz1 data), organizata de

@ (::Jil:"#ff 
fl 'Jffi: 3i:" {: !l: z:ff::1,51 J,i""]n

faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatiile prevezute la art. 60 din Legea nr.
98/201 6 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar cA informatiile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu
9i inteleg ce autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii Si
confirmerii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

lnteleg ca in cazul ln care aceaste declaratie nu este conforme cu realitatea se fiu
exclus din procedura de atribuire.

Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritetii contractante:
N/oldovan Vasile Adrian- director,
,,,,,,,,,,,,,,, - coalabil,

lvloldovan Adina- administrator

(se
(se

t0

Data compietdrii

(semndture autorizat5 ofertant)



Formular nr. 7
Ofertant

(denumirea/numele/adresa)

Declaratie privind respectarea reglementerilor
o nationale de mediu

Prin aceastd declaralie subsemnat(ul)/a ...................... reprezentant legal al
participant la procedura de atribuire a contractului

care are ca obiect servicii de proiectare gi executie de Iucreri pentru realizarea obiectivului
de investitii ,,Sistem climatizare Sala Tenis de masa, C.S.M. Bistrita, iudetul Bistrila-
Ndsdud".
Cod CPV: 42512000-8 lnstalatii de climatizare (Rev.2),
declar pe propria respundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals Si uz de fals in declaratii,
cd vom respecta Si executa lucrdrile cuprinse in ofefta conform reglementerilor nationale de

mediu gi standardele UE in domeniu.

Data completerii .............

Ofertnt

( S e m n etu ra a utoriz aE) LS

NOTA: lnstitutia competenta de la care ofertantii pot obtine informalii privind reglementarile
in vigoare, la nivel national, privind protectia mediului: Agentia Nationala pentru Protectia
Mediului, Adresa: Splaiul lndependentei nr.294, sector 6, Bucuresti, lelelon 021.2071101,
207 1102, lax 021 .2071 1 03, e-mail: office@anpm,ro.

1t



Formular nr. 8

- (denumirea 9i datele ofeftantului)

Declaratie privind respectarea legislatiei
de securitate 9i sdnetate in munce

Subsemnat(ul)/a ........... reprezentant legal al ......... ..
participant la procedura de atribuire a contractului care are ca obiect Executie de lucrari
pentru realizarea obiectivului de investilii execulie lucriri pentru obiectivul ,,Sistem
climatizare Sala Tenis de masa, C.S.M. Bistrita, judelul Bbtrila'Nisiud".
cod CPV: 42512000-8 lnstalatii de climatizare (Rev.2),

declar pe propria rdspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals 9i uz de fals in declaratii,
urmetoarele:

- la intocmirea ofertei s-a tinui cont de legislalia de securitate 9i senetate in muncd in
vigoare;

- pe toate durata de execulie a obiectivului de investitie, conform graficului fizic ai
valoric, se va respecta legislatia de securitate 9i sdndtate in munca in vigoare, pentru

tot personalul angajat in executia lucrerilor.

Data completerii .............

Ofertant

(SemnAtura autorizaG)
LS

NOTA: lnformatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national 9i se

refera la conditiile de munce gi proteclia muncii, securitetii 9i s6ndtatiiin munca, se pot obtine
la lnspectia Muncii sau pe site-ul: http://www.insDectum.ro/ Leqislatie/leoislatie. html.

tl


