
•

I •

SECTIUNEA IV
ANEXA FORMULARE



OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Formular nr. 1

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr. __ / _

SCRISOARE DE INAINTARE

•

•

Catre ------------------------(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului de participare aparut in /invitatiei de participare nr.
_____ din privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achizitie publica)
noi, , va transmitem alaturat

(denumirea /numele ofertantului)
urmatoarele:

1. Documentul anexat,
privind

(tipul, seria/numărul, emitentul)
garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia
pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de __ copii:
oferta;
documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele .

Data completării _

Cu stima,

Operator economic

(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 2

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELiGIBILITATEA

1. Subsemnatul, ., reprezentant
imputernicit al _

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/operatorului economic)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu
ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 13 alin (1) din Normele Procedurale
Interne de Achizitii ale se eONPET SA, respectiv În ultimii 5 ani nu am fost condamnat
prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

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 privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele
de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii
contractante cu privire la orice

(denumirea si adresa autoritatii contractante)
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii _

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neÎncadrarea În situaţiile prevăzute la art. 13 alin (3)

Subsemnatul(a), _

În calitate de
(se insereaza numele operatorului economic - persoana juridica) ,
ofertant/candidat/concurent la procedura de

•

(se menţionează procedura)
pentru achizitia de _

(se inserează, după caz, denumirea produsului, seviciului sau lucrării şi codul CPV),
la data de (se inserează data), organizată de

(se inserează numele autorităţii contractante),
declar pe proprie răspundere că am luat la cunostinta de prevederile art. 13 alin (3) din Normele
Procedurale Interne de Achizitii ale se eONPET SA, asa cum sunt ele prezentate, si anume:
"ART.13.
(3) Conpet are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de
achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) este În stare de faliment, dizolvare ori lichidare, afacerile Îi sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui
aranjament cu creditorii sau este Într-o situaţie similara cu cele anterioare, reglementata
prin lege, sau face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situaţiile
prevăzute mai sus;
b) nu si-a Îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor si contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, in
conformitate cu prevederile legale În vigoare În România sau În ţara În care este stabilit;
c) in ultimii 2 (doi) ani nu si-a Îndeplinit sau si-a Îndeplinit in mod defectuos obligaţiile
contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de
natura sa producă prejudicii beneficiarilor acestuia, lucru confirmat in documentul
constatator emis de Conpet sau de alti beneficiari. Refuzul ofertantului declarat caştigator
de a semna contractul este asimilabil situatiei prevazute la aceasta literă.
d) a fost condamnat, in ultimii 3 (trei) ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greşeli in materie profesională;
e) prezinta informaţii false sau nu prezinta informaţiile solicitate de către Conpet, in
scopul demonstrării Îndeplinirii criteriilor de calificare şi / sau a conformităţii ofertei;
f) orice alte situaţii În care Conpet ar putea Înregistra un prejudiciu de imagine sau de
orice alta natura;
g) operatorul economic Înregistrează debite restante in contabilitatea Conpet.

Subsemnatul declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in nici una din situatiile prevazute
la art. 13 alin (3) din Normele Procedurale Interne de Achizitii ale se eONPET SA, asa cum sunt
mentionate si mai sus.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte În fiecare detaliu şi
Înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, În scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că În cazul În care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
Încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul În declaraţii.

Operator economic,

(semnatura autorizată )
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Formularul nr. 4
OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant
Împuternicit al _

(denumirea operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals În acte publice, că, la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

-' (se menţionează procedura)
având ca obiect

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV)
la data de , organizată de• (zi/lună/an)
particip şi depun ofertă:

D În nume propriu;

(denumirea autorităţii contractante)

•

D ca asociat În cadrul asociaţiei ;

Dca subcontractant al ;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2. Subsemnatul declar că:

D nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;

D sunt membru În grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint În anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

3. Subsemnatul 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.
4. 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 În scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar În legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 5

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE
CU OFERTA INDEPENDENTA

1.Subsemnatul I subsemnatii,
_________________________ , reprezentant / reprezentanti
legal/-i al/ai _

(denumirea operatorului economic)
intreprindere / asociere care participa la procedura de achizitie publica având ca obiect

-' (se menţionează procedura, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV)
organizata de Ia data de

--------,
(denumirea autorităţii contractante)

CU nr. / , certific / certificam prin
prezenta ca informatiile continute in oferta depusa de noi la procedura mentionata sunt adevarate
si complete din toate punctele de vedere.

II. Certific / certificam prin prezenta, in numele

(denumirea operatorului economic)
urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt / consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in
care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze
oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica,
alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul
aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent,
fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la
respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor,
nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte
de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate
in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Operator economic,

Reprezentant legal
(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 6

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neÎncadrarea În situatiile prevăzute la art. 13 alin (2) din Normele

Procedurale Interne de Achizitii ale SC CONPET SA

al
Subsemnatul(a), ________________ , reprezentant legal

(se insereaza numele reprezentantului legal al operatorului economic)
__________________ , În calitate de ofertant/subcontractor la
(se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică),
procedura de pentru achizitia de

(se menţionează procedura)

la data
(se inserează, după caz, denumirea pOdusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV)
de organizată de

(se inserează data depunerii ofertei) (se inserează numele autorităţii contractante)

declar pe proprie răspundere că societatea noastra nu are drept membri in cadrul
consiliului de administratie / organ de conducere sau de supervizare si / sau nu are
actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea
inclusiv sau care se afla in relatii comerciale (persoane care detin parti sociale, parti de
interes, actiuni din capitalul subscris) cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul
autoritatii contractante: Ing. Liviu lIasi-Director General; Ec. Sanda Toader - Director
Economic; Dr. ing. Ionescu Gheorghe - Director Operatiuni, Ing. Radu Albu - Director
Departament Managementul Achizitiilor si Investitiilor - Presedinte Comisie de Evaluare,
Ing. Muscalu Catalin, ing. Voinea Ingrid, cS.jr Pirvu Ana, Exp. AP. Minzicu Alina - membrii
comisia de evaluare, Ing. Cirjan Sorin, ing. Sava Raluca, Ing. Stoica Florina, cS.jr.
Vladescu Cristina, Exp. AP. Radu Ioana -membrii de rezerva in comisia de evaluare.
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
conformării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că În cazul În care această declaraţie nu este conform cu realitatea sunt
pasibil de Încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul În declaraţii.

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 7
OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: _

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _

(adrese complete, telefon/fax,
certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul

1. 2011

2. 2012

3. 2013

Media anuala:

Formulare

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie

(Iei)

Operator economic,

(semnatura autorizata)

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie

(euro)
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Formularul nr. 8

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRODUSE FURNIZATE

Subsemnatul, ,' reprezentant
Împuternicit al , declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals În acte publice, că datele prezentate În
tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte În fiecare
detaliu şi Înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, În scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care Însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare În scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
__________________ cu privire la orice aspect tehnic şi

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
financiar În legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _
(se precizează data expirării

perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

(semnatura autorizată)
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Anexa 1la Formularul nr. 8

Nr.
Procent

Crt.
Obiectul.

Codul
Denumirea/numele

Calitatea
Preţul total Îndeplinit

Cantitatea
Perioada

contractului
CPV

beneficiarulu ifei ientului
prestatorului*)

al de
(U.M.)

de
Adresa contractului prestator derulare**)

%
O 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

.....

Operator economic,

(semnatura autorizată)

*) Se precizează calitatea În care a participat la Îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.
**) Se va preciza perioada de Începere şi de finalizare a furnizarii .
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Anexa 2 la Formularul nr. 8

BENEFICIAR

(denumirea! numele)

RECOMANDARE
(model)

In legatura cu colaborarea S.C.
(denumirea ofertantului)

cu sediul in , ca
urmare a încheierii si derularii cu aceasta de contracte de servicii, suntem in masura de a face
cunoscute urmatoarele:

Numita societate a incheiat si derulat cu firma noastra urmatoarele contracte:

Denumirea
contractului

Contract
nr.ldata Data inceperii Data

finalizarii
Valoarea

contractului Observatii

In cursul desfasurarii contractului/-elor au fost inregistrate:

Neconformitati care
au impiedicat
derularea contractului

Total, din care
rezolvate: Observatii si precizari Probleme aparute in

derularea contractului

•
Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor

Inreglstrate In cadrul firmei noastre .

(semnatura si stampila firmei beneficiare)
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Formularul nr. 9

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, ,
reprezentant Împuternicit al _

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals În acte publice, că
datele prezentate În tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte În fiecare
detaliu şi Înteleg că autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, În scopul verificării
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care Însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare În scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
___________ cu privire la orice aspect tehnic şi financiar În legătura
(denumirea şi adresa autoritatii contractante)
cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

(semnatura autorizată )
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DETALII SUBCONTRACTANTI

Anexa la formularul nr. 9

•

Partea/părtiie din Acord
subcontractor cuNr. Denumire contract ce Valoarea ştampila sicrt. subcontractant urmează a fi subcontractata

subcontractante specimen de
semnatură

Operator economic,

(semnatura autorizată)
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OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNICA

1. Valoarea serviciilor si/sau lucrarilor subcontractate:

Formularul nr. 10

•

Nr. Subcontractant Denumirellucrari Procent subcontractat Valoare subcontractatacrt. subcontractate din oretul total ofertat
1
2

2. Garantia de buna executie va fi constituita prin in
cuantum de (10 % din valoarea fara TVA a contractului, conform Fisei de date a achizitiei)

Termenul de furnizare: __ zile de la data semnarii contractului, termen defalcat mai jos:
(30 de zile de la data semnarii contractului, conform Fisei de date a achizitie!)

3. Garantia acordata produselor: luni de la data receptie.
(24 luni de la data receptiei, conform Fisei de date a achizitiei)

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 11

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATII PRIVIND REGULI OBLOGATORII REFERITOARE LA CONDITIILE DE
MUNCA SI DE PROTECTIEA MUNCII

(model)

Subsemnatul, ,reprezentant imputernicit
a 1 _

(denumire/nume si sediul/adresa ofertantului),

declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei pentru procedura de atribuire a
contractului _

(denumire achizitie)

organizata de _

(denumire/nume si sediul/adresa ofertantului),

am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii conform

Legii securitatii si sanatatii in munca, precum si a altor acte normative referitoare la

aceasta, in vigoare la nivel national. De asemenea, pe parcursul indeplinirii contractului

vom respecta legislatia in vigoare, privind conditiile de munca si protectia muncii.

Inteleg ca prezenta declaratie face parte integranta din oferta prezentata de

societatea pe care o reprezint, oferta cu caracter ferm si obligatoriu .

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
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Formularul nr. 12
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către----------------------(denumirea autoritatii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
________________________ .,ne oferim ca, În

(denumirea/numele operatorului economic)
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse În documentaţia mai sus menţionată, să
furnizam
produsele _

(denumirea produselor)
pentru suma totala de RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugata in

(suma in litere si in cifre)
valoare de RON.

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, În cazul În care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam
produsele În graficul de timp anexat.

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

zile, 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:

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

o 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
semnez

_ , legal autorizat să

(semnatura)
oferta pentru şi În numele _

(denumire/nume operator economic)
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OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

•

Nr. crt. Denumire produs Cantitate Pret unitar Pret total TVA
(U.M.) (RON) (RON) (RON)

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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•

•

Formularul nr. 13
OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE

Subsemnatul,
________________________ ., reprezentant legal

al societatii comerciale declar pe

propria raspundere ca in urma analizarii documentatiei de atribuire pentru elaborarea si

prezentarea ofertei pentru furnizarea de produse

am luat la cunostinta si acceptam in totalitate clauzele contractuale asa cum sunt

precizate in contractul de executie de lucrari si prestare de servicii - Sectiunea III.

Inteleg ca prezenta declaratie face parte integranta din oferta prezentata de

societatea pe care o reprezint, oferta cu caracter ferm si obligatoriu.

Declar pe propria răspundere că, În cazul În care suntem desemnaţi câştigători,

nu vom face obiecţiuni la clauzele contractuale.

Data completarii: _

Operator economic

(semnatura autorizata)
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ACORD DE ASOCIERE
(model)

Conform ----------------------------(incadrarea legala)
Noi, parti semnatare:

(denumire autoritate contractanta)

(denumire autoritate contractanta)

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica

•

(denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realiza in comun:
1. _
2. _

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:

--_%_-------------
(denumire autoritate contractanta)

--_%_-------------(denumire autoritate contractanta)

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
liderul asociatiei preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor

in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:
conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor

convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:
incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere;
modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti

pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare
asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

--_%_----------------_%_--------------
Liderul asociatiei:

(denumire autoritate contractanta)
Alte clauze: _

Formulare

Data completarii:

ASOCIAT,

LIDERUL ASOCIATIEI,
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•

BANCA

(denumirea)

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

Catre _
(denumirea achizitorului si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului)
noi, , avand sediul inregistrat la _
(denumirea bancii)

(adresa bancii)
ne obligam fata de sa platim suma de

(denumirea achizitorului)
______________ , la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba

(in litere si in cifre)
obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea
contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei
uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul si-a retras oferta in perioada de valabilitate
(denumirea/numele)

a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _
(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _
(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de _

Parafata de Banca in ziua luna anul __

(semnatura autorizata)
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MODEL ACORD DE SUBCONTRACT ARE
Nr. din _

1. Parti contractante
Acest contract este incheiat intre:
S.C. , cu sediul in _

•

(adresa, tel.,fax)
reprezentata prin Director General si _
Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si
S.C. , cu sediul in _

(adresa, te/.,fax)
reprezentata prin Director General si
Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul, valoarea si durata contractului
Art.1. Lucrarile/produsele serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt urmatoarele:

Art.2. Valoarea contractului este de , conform ofertei prezentate de
subcontractant.

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:
- lunar, in termen de (zile) de la primirea de catre contractantul general

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea lucrarilor/produselor/serviciilor executate in
perioada respectiva.

plata lucrarilor/produselor/serviciilor se va face in limita asigurarii finantarii
lucrarilor/produselor/serviciilor de catre beneficiarul _

(denumire autoritare contractanta)
Art.4. Durata de executie a este in conformitate cu contractul,

(lucrarilor, produse/ar, serviciilor)
esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de __ luni si incepe de la data semnarii procesului
verbal incheiat la terminarea . (/ucrarilor, produse/ar, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu
dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a

(lucrarilor, produse/ar, serviciilor) si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie
angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va plati penalitati de %
pe zi intarziere din valoarea nerealizata la termen.

(/ucrari/or, produse/ar, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va plati penalitati

de __ % pe zi intarziere la suma datorata.
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe

care contractantul le are fata de investitor conform contractului (denumire
contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

Fonnulare

(contractant) (subcontractant)
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