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SC CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea atribuirii
contractului de servicii ce are ca obiect "Servicii de verificare a documentaţiei tehnico-
economice pentru lucrarea "Înlocuire conductă ţiţei (lJ 65/8" Ochiuri - Moreni, În zona
Valea lui Şerb, pe o lungime de cca. 1.300m".

În acest sens vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră tehnico - economică,
având În vedere următoarele precizări:

• Pretul ofertat va fi prezentat În lei şi va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a
contractului ce urmează a fi Încheiat.

• În conformitate cu Legea 10/1995, verificarea proiectelor se va efectua de către
verificatori de specialitate MEC (MECMA) şi MLPA T (MDLPL)

• Termenul de verificare a documentatiei executată de proiectantul de specialitate, este
de 10 de zile de la data primirii acesteia.

• Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către părţ,ile contractante.
• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la

Beneficiar.
• Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile, Începând cu data de depunere a

acesteia .
• În vederea obtinerii datelor necesare pentru fundamentarea ofertelor, vă rugăm să

contactati reprezentantii serviciului Integritatea Conductelor, din cadrul SC CONPET
SA. Şef serviciu: ing. Cătălin Ionescu, tel. 0244/401360, int. 1360.

• Modul de finalizare a cumpararii directe: incheiere contract.
• Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către părţ,ile contractante.
• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la

Beneficiar.

Oferta se va depune la registratura societătii noastre, situată În Ploieşti, str. Anul
1848, nr. 1-3, in plic sigilat, până la data de 07.08.2014, ora 16.00. Pe plic se va mentiona
procedura pentru care a fost depusă, respectiv "Servicii de verificare a documentaţiei
tehnico-economice pentru lucrarea "Înlocuire conductă ţiţei (lJ 65/8" Ochiuri -
Moreni, În zona Valea lui Şerb, pe o lungime de cca. 1.300m"



Atât prezenta solicitare, cât şi oferta transmisă de dumneavoastră, nu constituie un
contract de angajare Între societătile noastre.

Anexăm prezentei proiectul de contract, informatii privind modul de prezentare a ofertei,
cerinte şi documentele emise de către prestator precum şi formularul de ofertă.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Achizitii, telefon 0244/401360/2237 sau
pe adresa de email elena.matei@conpet.ro.

Vă multumim pentru colaborare.
Cu stimă,

•
ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII
Jr. Agripina TÎrcavu

(}/ SERVICIU ACHIZIŢII
Exp. AP Elena Matei
~,.

mailto:elena.matei@conpet.ro.
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CONTRACT DE SERVICII
nr. S-CA-CD din--

incheiat in baza Hotararii de adjudecare nr. _'_._.2014
a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr. _'_._.2014

1. PARTILE CONTRACTANTE
SC CONPET SA, cu sediul in Ploieşti, Str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud. Prahova, telefon

0244/401360, fax 0244/402304, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, înregistrată la
Registrul Comerţului Prahova sub numărul J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448
6570 0001, deschis la Banca Comercială Română Sucursala Ploieşti, reprezentată legal prin
dl. ing. Liviu Ilaşi - Director General şi d-na ec. Sanda Toader - Director Economic, in
calitate de BENEFICIAR

şi
__________ ,' cu sediul in " str. ., nr. _'

jud. " telefon , cod de inregistrare fiscala RO ,.
inregistrata la Registrul Comertului sub numarul __ /_/ , avand cod IBAN

deschis la ,. reprezentata legal prin
_________ , in calitate de PRESTATOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obliga sa verifice documentatia tehnico-economica pentru

achizitia ce are ca obiect "Înlocuire conductă titei " 65/8" Ochiuri - Moreni, În zona
Valea lui Şerb, pe o lungime de cca. 1.300 m", executată de proiectantul de specialitate, in
perioadele convenite, in conformitate cu prevederile legale, propunerea tehnico-financiara si
cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea contractului este de lei, la care se adauga TVA, pentru

indeplinirea integrala a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului
contract. Valoarea contractului este exprimată în lei şi este fermă pe toată durata derulării
acestuia.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti

contractante.
4.2. (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de verificare MECMA a

documentatiei tehnico-economica pentru achiziţia ce are ca obiect "Înlocuire conductă titei
" 65/8" Ochiuri - Moreni, În zona Valea lui Şerb, pe o lungime de cca. 1.300 m", in
decurs de maximum 1O zile de la data încheierii procesului verbal de predare a tuturor
documentelor necesare verificarii si a documentatiei executate de proiectantul de
specialitate. Pentru eventualele revizii ale proiectului, solicitate prin raportul de verificare,
termenul de verificare a acestora este de 3 zile pentru fiecare revizie.

4.3. (1) Durata prestarii se va prelungi motivat in cazul in care Proiectantul sau
Beneficiarul nu prezinta toate documentele necesare verificarii sau Proiectantul nu
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procedeaza la efectuarea corectiilor solicitate motivat de Prestator in cazul detectarii de
neconformitati semnificative/vicii ale documentatiilor proiectului.

(2) Dupa trecerea a cel mult 14 zile de la solicitarea corectiilor si notificarea catre
Beneficiar, daca Proiectantul nu da curs celor solicitate, contractul se reziliaza, iar Prestatorul
are dreptul de a pretinde numai plata pentru partea din contract indeplinita pana la data
rezilierii.

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în

prezentul contract;
c. valoarea contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale,
asumate prin contract;

d. servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in

Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: 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;

g. ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181
din Legea 134/2010 privind Codul de procedura civila.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) propunerea tehnico-economica - Anexa nr. 1;
b) acte aditionale, daca exista;
c) alte anexe la contract.

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1 Executarea contractului începe la data semnarii contractului de catre ambele parti

si de la data primirii tuturor documentelor necesare verificarii si a documentatiilor executate
de proiectanti.

8. CONFIDENTIALITATE
8.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara
acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de
derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea
contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare
in vederea indeplinirii contractului.
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8.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de
informatii referitoare la contract daca:

a) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire, stabilindu-se si limitele (daca este cazul) pe care
dezvaluirea le poate avea;

sau
b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi beneficiarul impotriva oricaror daune-

interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini sau prevederi reglementare in
vigoare.

10. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
10.1. Prestatorul are obligatia de a executa serviciile de verificare mentionate la art. 2

al prezentului contract În conformitate cu legislaţia În vigoare. Acesta va notifica in scris
Beneficiarului neconformitatile documentelor verificate, dacă este cazul. Beneficiarul va
solicita proiectantului să efectueze remedierile imediate sau completări, dacă este cazul.

10.2. Prestatorul se obliga sa indeplineasca obiectul contractului, astfel cum este
definit la art. 2 si in termenele prevazute la art. 4 al prezentului contract.

10.3. Verificatorul de proiect va colabora cu proiectantul atât În faza de proiectare cât
şi În faza de asistenţă tehnică pe parcursul executării lucrărilor de construcţii.

10.4. Verificarea proiectului se va finaliza cu raport (referat) de verificare care să
conţină În mod obligatoriu concluziile referitoare la calitatea proiectului.

10.5. Verificatorul va semna şi ştampila piesele scrise şi desenate În condiţiile În care
documentaţia este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor stabilite prin lege.

11. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
11.1. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului toate informatiile

necesare indeplinirii contractului.
11.2. Beneficiarul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.
11.3. Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul scadent

mentionat la art. 14.

12. RECEPTIE SI VERIFICARI
12.1. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Beneficiarul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru contactul cu verificatorul si reprezentantii Proiectantului ce au fost
instiintati de Beneficiar ca trebuie sa colaboreze cu Prestatorul.

12.2. La terminarea serviciilor Prestatorul va comunica Beneficiarului data finalizarii
serviciilor prevazute in prezentul contract in raportul/referatul de verificare.

13. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
13.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conditiile art. 4.
(2) In cazul in care: a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza prestatorului; sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea

contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord,
perioada de prestare si vor semna un act aditional.
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13.2. Cu exceptia prevederilor art. 16 si in afara cazului in care beneficiarul este de
acord cu o prelungire conform art. 13.1, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului potrivit prevederilor art. 15.1.

14. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
14.1. (1) Prestatorul va emite factura in baza confirmarii de primire a

raportului/referatului de verificare.
(2) Termenul de plata al facturii emise de Prestator către Beneficiar este de 30 zile de

la transmiterea acesteia (prin depunere la registratura Beneficiarului, transmiterea prin posta
cu confirmare de primire, predarea directa sub semnatura) la Beneficiar.

15. PENALIT ĂŢI, DAUNE-INTERESE
15.1. În cazul in care, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca din motive

imputabile lui, in termenele prevazute la art. 4 al prezentului contract, obligatiile asumate,
beneficiarul va calcula penalităţi În cuantum de 0,5 %/zi din valoarea lucrarilor contractate,
incepand cu prima zi de intarziere. Penalităţile pot depăşi cuantumul sumelor datorate.

15.2. Penalităţile calculate vor fi notificate, in scris, prestatorului, cu motivarea
cauzelor pentru care au fost calculate. Se va face o invitatie pentru discutii clarificatoare, la
care cel notificat poate fi insotit de reprezentantul sau juridic. Prestatorul va achita În termen
de 3 (trei) zile lucrătoare de la discutia c1arificatoare (daca prin aceasta nu s-a stins situatia
litigioasa) suma calculata drept penalitati sau poate ataca actul de penalizare considerat
excesiv in Instanta. Beneficiarul va emite factură către Prestator in urma acceptarii de catre
acesta a penalitatilor calculate si notificate de catre SC CONPET SA, după Încasarea
sumelor reprezentând penalităţi.

15.3. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 (treizeci) de
zile de la expirarea perioadelor prevazute la art. 14.2, acesta poate plati penalitati in cuantum
de 0,5 %/zi din valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la
scadenta.

15.4. Penalitatile calculate vor fi notificate si facturate catre beneficiar. Beneficiarul are
obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 5 (cinci) zile de la data inregistrarii
acesteia.

16. REZILIEREA CONTRACTULUI, INCETAREA CONTRACTULUI
16.1. (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin art.10, respectiv art. 11 cu mai mult

de 15 zile de la termenul scadent de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere
denuntarea contractului de plin drept, fara interventia instantei.

(2) Dacă in perioada de derulare a contractului, prestatorul:
a) a cesionat o parte din obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte

din contract fara acceptul beneficiarului;
b) depaseste cu 15 zile termenul prevazut la art. 4;
c) refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale beneficiarului;
d) autorizatiile prestatorului expira sau sunt anulate in perioada de derulare a

contractului,
beneficiarul va notifica prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.

Dacă, În termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificarii emise de către beneficiar,
prestatorul nu ia toate măsurile posibile de remediere a neÎndeplinirii obligaţiilor, beneficiarul
poate, printr-o a doua Înştiinţare emisă În termen de 5 (cinci) zile, sa rezilieze contractul si să
pretinda plata de daune interese.

16.2. Beneficiarul Îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o
notificare scrisă adresată executantului, in cel mult 10 zile de la aparitia unor circumstante
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care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea
clauzelor contractuale in asa masura in care indeplinirea contractului nu ar fi posibila.

16.3. La denuntarea contractului conform art. 16.1. (2), beneficiarul are dreptul de a
pretinde daune-interese in cuantum de 20% din valoarea serviciilor ramase neprestate la
data rezilierii. Suma neta de plata va fi platita in termen de 5 (cinci) zile de la data instiintarii
de reziliere a contractului.

16.4. In cazul prevazut la art. 16.2, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului de către Beneficiar. Partea de contract indeplinita pana la data denuntarii
unilaterale a contractului se notifica, in scris, catre Beneficiar.

16.5. Contractul poate inceta si prin ajungere la termen sau prin acordul partilor,
declararea falimentului sau insolventa a prestatorului.

17. FORTA MAJORA
17.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de Îndeplinirea obligaţiilor asumate

prin prezentul contract, pe toată perioada În care acţionează aceasta.
17.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată În perioada de acţiune a forţei majore,

dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte

părţi, imediat şi În mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care Îi stau la
dispoziţie, În vederea limitării consecinţelor.

17.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi Încetarea de plin drept
a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

18. ASIGURARI
18.1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese,

compensaţii plătibile prin lege, În privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de prestator, cu excepţia accidentelor sau
prejudiciilor rezultate din vina beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora

19. SOLUTIONAREA LITIGII LOR
19.1. Partile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract

sau rezultate din interpretarea, executarea ori Încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale
amiabilă de reprezentanţii lor.

19.2. În cazul În care nu este posibilă rezolvarea neînţelegerilor pe cale amiabilă,
părţile se vor adresa instanţelor de judecată, competente material de la sediul Beneficiarului.

20. COMUNICARI
20.1. (1) Orice comunicare Între părţi, referitoare la Îndeplinirea prezentului contract,

trebuie să fie transmisă În scris.
(2) Orice document scris trebuie Înregistrat atât În momentul transmiterii, cât şi În

momentul primirii.
(3) Pe parcursul derularii prezentului contract, toate documentele aferente acestuia,

inclusiv corespondenta intre parti, vor fi elaborate În limba română.
20.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia

confirmării În scris a primirii comunicării.
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21. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
21.1. Prestatorul poate cesiona creanţele născute din contract, obligaţiile rămânând în

sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.
21.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in

propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul raspunde in mod direct fata de beneficiar pentru orice neconformitate

aparuta in executia lucrarii si care se datoreaza unui subcontractant precum si pentru orice
pretentie ridicata de un tert ca urmare a unei actiuni sau inactiuni a unui subcontractant.

21.3. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care a subcontractat părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu beneficiarul.

21.4. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

21.5. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de beneficiar de modul în care
îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de beneficiar de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă
aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

21.6. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul
contractului şi va fi notificată beneficiarului.

22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

23. CONSIDERATII FINALE
23.1. Prezentul contract a fost intocmit in doua exemplare, ambele cu valoare de

original, si este semnat olograf de reprezentantii partilor.
23.2. In situatia in care la contract apare necesitatea motivata de a se negocia unele

clauze, termene si conditii, contractul devine efectiv de la incheierea tuturor negocierilor si
confirmarea in scris a acestui fapt. Procesul/procesele verbale de negociere devin anexe ale
prezentului contract.

23.3. In cazul in care una din parti nu semneaza contractul in termen de 15 zile de la
data de la care cealalta parte l-a semnat, contractul devine nul de drept si se reziliaza de la
sine fara notificari sau obligatii de plata.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, , la Ploiesti, in 2 (două) exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte contractantă.

BENEFICIAR
SC CONPET SA PLOIEŞTI
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CERINIE

In conformitate cu Ord. nr. 95/30.08.1999 CArt. 4, 7d si 1.0>,modificat si aprobat. prin Legea nr.
440/2002 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utJlaje, echipamente si InstalatII tehnologice
Îndustrlale cat $1 Legea nr. 10/1995 (Art. 9d si 13) referitoare la calitatea lucrarilor il1,constructii, proiectul
trebuie verificat de catre specialistII verlflcatorl de proiect atestat!.

• Acestia trebuie sa detina atestate emise de catre M.E.C. pentru domeniul de verifICare 4'1 - Transportul
prin conducte, definit In eonformltate eu Regulamentul privind proc8CIura dS".atEstare tehnleo-
profesionala a specialistilor verlfteatorl ~e proleete pentru lucrarile de montaj uţ1IaJIl, eChipamente
., InstalatII tehnologice Industriale, aprobat c~.. qrd. nr. 364101.03.2010 al MinIsterul Economiei
Comertului si Mediului de Afaceri: ...-c-~. ' . .

, Pentru lucrarile de constructii aferente conductel.or (pa~arele, estacade, consolldarl teren, etcJ,verlflcatorli
de proiecte trebuie sa detina atestate emise de M.L.P.T.~pentnJ cerintele A1 .•.Af
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(rezistenta si st8lŞllltate) In functie de tipul de constructie (estacada, amenajari hidrotehnlce, terenuri de
undare, etc.l In conformitate cu IndrumatorUI pentru atestarea tehnice-profeSionala ,1 specialistilor

cu activitate In constructII aprobat cu Ord. nr. 777/2003 al M.L.P.T.L.

PgZENIAREA OFERTEI DE VERIPI~RE

Ofertele pentru verificarea proiectelor vQr cuprinde cerintele de verificare conform ard. MEC nr.
95/30.08.1999 (Art.4, 7d si 10>,modificata sJaprobata prin Legea nr. 440/2002 privind calitatea lucrarilor de
montaj pentru utilaje, echipamente si InstalatII tehnologice Industriale cat si Legea nr. 10/1995 (Art. 9d si
13) referitoare la calitatea lucrarilor in constructII,

ofertele se vor prezenta pentru toate cerintele de verificare.
Ofertantul trebuie sa prezinte la pachet, atat domeniile reglementate de 00. nr. 95/30.0B.1999 cat Si

de Legea nr. 10/1995.

DOCUMINTE EMI'E DE CATRE YIRIPICATORUL DE PROIECTE

Toate verificarile de proiecte se vor flnaliza de catre verificatorul de proiect at'3stat cu raport
(referat) de verificare care sa contina in mod obligatoriu concluziile verlflcatorului referitoare la calitatea
prolectuluÎ si dupa caz, neconcordantele constatate fata de solutiile tehnice <legislatia in vi goare, norme si
normative specifice).

verlflcatorul va semna si stampila piesele scrise si desenate in conditllle In care documentatia este
corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite prin lege.

TERMEN VERIPICARE eROIECI

Termenul de verificare al documentatlIIor executate de proiectantul de specialitate va fi de 10 zile
pentru fiecare proiect de la primirea acestora.

Va multumim,

SEF SERV. INTEGRITATEA CONDIJCTELOR

r Intocmit

Ing.~u Mihai



OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _
(denumirea autoritatii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentele transmise, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

(denumirea/numele operatorului economic)
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse În documentele transmise, să prestăm serviciile

, ne oferim ca, În-------------------------------

•
(denumirea serviciilor)

pentru suma totala de lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugata
(suma in litere si in cifre)

in valoare de lei.----------
(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, În cazul În care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile
În termenele stabilite.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de de zile,
(durata in litere si cifre)

respectiv până la data de şi ea va ramâne obligatorie
(ziua/luna/anul)

pentru noi şi poate fi acceptată oricând Înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Până la Încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, Împreună cu comunicarea

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant Între noi.

•
Precizăm că:

D depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate Într-un formular de ofertă separat,
marcat În mod clar "alternativă";

D nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
Am Înţeles şi consimţim că, În cazul În care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să

constituim garanţia de bună execuţie În conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
Întelegem 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 , legal autorizat să semnez

(denumire/nume operator economic)

(semnatura)
oferta pentru şi În numele _
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