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Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: JUDETUL SATU MARE
Numar invitatie: 340919 / 12.12.2012
Denumire contract: ”Poarta de est - dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între localitatile
Garbolc si Bercu”
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
JUDETUL SATU MARE
Cod fiscal: 3897378, Adresa: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Satu Mare, Telefon:
+40 261807108, Fax: +40 261710495 , Email: achizitiism@yahoo.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Piata 25 Octombrie nr.1, Satu Mare, Romania, cod postal: 440026, persoana de
contact:Registratura Judetului Satu Mare
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
La sediul Judetului Satu Mare, Piata 25 Octombrie nr.1, Satu Mare, Romania
I.2)
Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (Servicii publice de interes judetean)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
”Poarta de est - dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între localitatile Garbolc si
Bercu”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Se vor realiza lucrarile de modernizare a drumului de acces DJ194 din localitatea Bercu
pâna la granita de stat cu Ungaria, pe o lungime totala de 445,76 m prin ranfosarea
sistemului rutier existent, asigurarea unui sistem eficient de colectare si evacuare a
apelor, amenajarea drumurilor laterale, lucrari de siguranta circulatiei în zonele care
prezinta risc în desfasurarea traficului prin montarea de parapeti si indicatoare rutiere.
II.1.6) CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu

II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 881,143 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire
Descriere
a)Cuantumul garantiei de participare: 17.000 lei; b)Perioada de
valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la data limita
de depunere a ofertei c)Forma de constituire a garantiei de
participare: -Instrument de garantare emis în conditiile legii de
o societate bancara sau de o societate de asigurari care se
prezinta în original, conform Formular A – din Sectiunea III a
documentatiei de atribuire; -Virament bancar în contul
Judetului Satu Mare, deschis la Trezoreria Municipiului Satu
Mare, nr. RO57TREZ5465006XXX000197, cod fiscal:
3897378, care va purta viza bancii, obligatoriu d)Autoritatea
contractanta va retine, la prima sa cerere scrisa, din garantia de
Garantie de participare
participare constituita, în raport cu valoarea estimata a
contractului, valoarea aferenta algoritmului de calcul prevazuta
la art. 278¹ alin.(1) lit.b) din OUG nr.34/2006, cu modificarile
si completarile ulterioare, suma de 4.661,14 lei, în cazul în care
ofertantul a formulat contestatie în fata Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor, iar prin decizia pronuntata,
contestatia a fost respinsa ca nefondata. Se va completa
Formular A Echivalenta pentru o garantie de participare depusa
în euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita
de depunere a ofertelor cu 5 zile.
Cuantum: 10% din valoarea contractului, fara TVA Se
constituie prin: Instrument de garantare emis în conditiile legii
de o societate bancara sau de o societate de asigurari, în
original, conform Formular B – din Sectiunea III a
documentatiei de atribuire, cu o durata de valabilitate cel putin
egala cu durata contractului la care se adauga perioada de
garantie a lucrarii si un termen de minim 45 de zile. Se
Garantie de buna executie
restituie, dupa cum urmeaza: a)70 % din valoarea garantiei, în
termen de 14 zile de la data încheierii Procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca achizitorul nu a ridicat
pâna la acea data pretentii asupra ei; b)30% din valoarea
garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala, daca
achizitorul nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele
referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: NOTA: Formularele solicitate se vor depune în original. Documentele solicitate se
vor depune în oricare din formele: în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul”. Toate documentele întocmite/emise de catre ofertant se
vor prezenta în original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator/i. ATENTIE!
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al candidatului. În cazul în care acestea
sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire. Toate documentele vor fi
prezentate în limba româna. Documentele emise în alta limba decât româna trebuie sa fie
însotite de traducerea autorizata în limba româna. Toate documentele vor avea, pe lânga
semnatura, mentionat în clar numele întreg. 1.Declaratie privind eligibilitatea (privind
neîncadrarea în situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare). Ofertantul va depune: Declaratie pe propria raspundere completata în
conformitate cu Formularul 1 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire. Dupa caz, fiecare
asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie. 2.Declaratie privind
calitatea de participant la procedura Ofertantul va depune: Declaratie pe propria raspundere
privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul 2 din Sectiunea III a
documentatiei de atribuire. Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
3.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile
si completarile ulterioare Ofertantul va depune: Declaratie pe propria raspundere privind
neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare. Se va completa Formularul 3 din Sectiunea III a documentatiei de
atribuire. Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta
Declaratie. Tertul sustinator nu trebuie sa se încadreze in prevederile art.181, lit.a, c' si d din
OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 4.Pentru persoanele juridice/fizice
române: Se vor depune documente din care sa reiasa ca ofertantul nu înregistreaza debite la
bugetul de stat si local în raport cu obligatiile aferente lunii anterioare depunerii ofertelor.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Pentru persoanele
juridice/fizice straine: Se vor depune documente echivalente, însotite de traducerea acestora în
limba româna de catre un traducator autorizat. Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte
acest document. 5.Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art.69^1 din OUG
nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Ofertantul va depune: Declaratie pe
propria raspundere completata în conformitate cu Formularul 4 din Sectiunea III a
documentatiei de atribuire. Dupa caz, fiecare asociat, tert sustinator sau subcontractant este
obligat sa prezinte aceasta Declaratie. NOTA: In sensul prevederilor art.69' din OUG 34/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii
contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv
toate persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura
de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar
finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Stef Mihai Adrian, Govor Mircea Vasile, Csehi
Árpád Szabolcs, Crasnai Mihaela Elena Ana, Mândrut Marius Vasile, Venemozer Ana Erica,
Manta Magdalena Sofia, Stern Felicia Cristina, Pîrcalab Oana Dana, Kinál Márta, Roatis Alina
Ligia, Dragos Mihaela Alina, Seres Ioan, Faur Marcel Vasile, Antal Istvan Janos, Ardelean
Ciprian George, Barcza Daniel Botond, Berinde Vasile, Bercea Vasile, Bota Cosmin

Gheorghe, Buzgau Oliviu Aurel, Ciocan Vasile, Ciucos Liviu, Draveczky Carol Iosif, Enatescu
Virgil, Filip Daciana Crina, Gindele Emeric, Giurca Radu Octavian, Horvat Alexandru, Kaiser
Stefan, Kovacs Maté, Konya Ladislau Stefan, Kira Beniamin, Lazar Daliana Stefania, Lochli
Terezia Tünder, Marusca Anna Maria, Maxi Rodica, Marginean Maria Eva, Mihalca loan,
Muresan Radu, Musznay Arpad, Nagy Alexandru, Nagy Maria, Panea Alexandru, Pal Nicolae
Mircea, Pasca Vasile, Petric Octavian, Pinter Jozsef, Puie Dorin Ionel, Racz Eva Maria, Riedl
Rudolf, Rus loan, Rusu Grigore Mihail, Salagean Ioan Gheorghe, Silaghi Mircea Gheorghe,
Szász Piroska, Stier Peter Gabriel, Varna Levente, Veres Istvan, Viman Ioan Vasile. 6.
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr.314/2010
Ofertantul va depune: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, completat în
conformitate cu Formularul 5 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire. Certificat
constatator, emis de ONRC Persoane juridice/fizice române: Vor depune Certificat constatator,
emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa faptul ca, ofertantul nu are înscrise
mentiuni referitoare la condamnari pentru fapte penale, punerea sub interdictie, instituirea
curatelei, declararea starii de insolventa, lichidare, respectiv reorganizare judiciara sau
faliment, si din care sa reiasa faptul ca, ofertantul are înscrisa în domeniile de activitate,
activitatea ce face obiectul prezentei proceduri. Ofertantul va depune o Declaratie pe propria
raspundere în care va mentiona faptul ca informatiile cuprinse în certificatul constatator depus
sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Persoanele fizice române: vor depune
autorizatia de functionare PFA. Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest
document. Persoane juridice/fizice straine: Vor prezenta documente edificatoare care dovedesc
o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica autorizata conform prevederilor legale din
tara în care ofertantul este rezident. Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca
dovada ca sunt atestati de catre un organism abilitat în tara în care ofertantul este rezident ori
apartine din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, în conformitate cu
legislatia în vigoare din tara de origine a ofertantului, însotite de traducerea acestora în limba
româna de catre un traducator autorizat. Vor depune o Declaratie pe propria raspundere în care
va mentiona faptul ca informatiile cuprinse în documentele edificatoare depuse sunt
valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa
prezinte aceste documente. NOTA: - Ofertantului desemnat câstigator, înainte de a i se
transmite comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezinte, în
original sau în copie legalizata, Certificatul constatator, pentru conformitate. - Documentele
privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate în favoarea
ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul sustinator.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: 1. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, (2009, 2010, 2011), fara a fi luat
în considerare anul în curs, sa fie cel putin egala cu 1.700.000,00 lei. Ofertantul va depune: 1.1
Fisa de informatii generale – conform Formularului 6 din Sectiunea III a documentatiei de
atribuire. 1.2 Bilantul contabil sau extrase de bilant înregistrat la organele competente, raport
de audit, dupa caz sau orice alte documente echivalente.,(continuare) Valorile vor fi exprimate
în Lei si în Euro, la cursul Leu/Euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum
urmeaza: Anul 2009: 1 Euro = 4,2373 Lei; Anul 2010: 1 Euro = 4,2099 Lei. Anul 2011: 1 Euro
= 4,2379 Lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât Euro sau Lei,
vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective în
care s-a facut înregistrarea si se vor specifica ratele utilizate în oferta depusa. Ofertantii
nerezidenti vor prezenta documente echivalente, însotite de traducerea acestora în limba

româna de catre un traducator autorizat, documente valabile la data depunerii ofertei.,2.
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 3 luni de
derulare a contractului, în valoare de 881.143,00 lei. Ofertantul va depune: 2.1 Scrisoare din
partea societatilor bancare/societati finantatoare ca detin acces la finantare în suma de
881.143,00 lei si pentru o perioada de 3 luni, suma suficienta pentru a acoperi cheltuielile cu
constructia in cadrul contractului dat fiind faptul ca plata la acest obiectiv se va efectua integral
dupa receptia la terminarea lucrarilor. Nota: Suma solicitata poate fi imobilizata pentru
realizarea contractului în cazul în care oferta depusa este desemnata câstigatoare
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: .Experienta similara: Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în
ultimii 5 ani (calculati de la data limita de depunere a ofertelor) din care sa rezulte ca ofertantul
a executat cel putin 1 (un) contract având ca obiect lucrari de constructie în domeniul
infrastructurii de transport rutier (*) în valoare de cel putin 850.000 lei fara TVA.,(continuare)
(*) Lucrarile din domeniul infrastructurii de transport rutier - ITR-ul reprezinta lucrari de
constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau largire aferente drumurilor.
Lucrarile din domeniul infrastructurii de transport rutier - ITR ce vor fi luate în considerare
exclud lucrari de tipul: lucrari de întretinere curenta a drumurilor, lucrari de întretinere
periodica a drumurilor. Lucrarile din domeniul infrastructurii de transport rutier - ITR ce vor fi
luate în considerare includ si lucrari de tipul: reabilitarea primara, reparatie capitala,
consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor,(continuare) Ofertantul va
depune: 1.1. Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani (calculati de
la data limita de depunere a ofertelor), conform Formularului 9 din Sectiunea III a
documentatiei de atribuire. 1.2. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor / receptie
partiala / receptie finala prin care sa se demonstreze executarea lucrarilor prezentate, pentru
contractul ce dovedeste îndeplinirea cerintei. 1.3 Certificari de buna executie ce contin
informatii relevante cu care se va face dovada experientei similare, indicându-se beneficiarii,
valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, cu precizarea daca au fost efectuate în
conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit/
recomandari din partea beneficiarilor / documente constatatoare pentru contractul ce dovedeste
îndeplinirea cerintei.,(continuare) Nota: Conversia în Lei a valorii contractului se va face la
cursul mediu BNR aferent anului/anilor în care au fost executate lucrarile, sau la cursul Bancii
Nationale din tara de resedinta a ofertantului, în cazul nerezidentilor, pentru anul/anii
îndeplinirii contractului, respectiv: Anul 2007: 1 Euro = 3,3373 Lei; Anul 2008: 1 Euro =
3,6827 Lei; Anul 2009: 1 Euro = 4,2373 Lei; Anul 2010: 1 Euro = 4,2099 Lei; Anul 2011: 1
Euro = 4,2379 Lei Pentru anul 2012: se va utiliza cursul valutar mediu lunar comunicat de
catre BNR aferent lunii la care se raporteaza contractul/contractele nominalizate în Anexa la
Formularul 9.,2. Declaratie pe propria raspundere privind dispunerea
utilajelor/instalatiilor/echipamentelor necesare realizarii lucrarilor ce fac obiectul procedurii,
conform ofertei depuse conform Formularului 10 din Sectiunea III a documentatiei de
atribuire.,3. Ofertantul va furniza informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si
calificarea urmatorului personal (de care dispune sau al carui angajament de participare a fost
obtinut) considerat necesar în executia contractului : 1. Sef Santier Studii si aptitudini
solicitate: - licentiat al unei Facultati de Constructii Drumuri cu diploma de inginer/subinginer;
- experienta profesionala generala: 5 (cinci) ani în domeniul studiilor. - experienta profesionala
specifica: 3 (trei) ani experienta profesionala specifica în calitate de Sef de Santier sau în
pozitii similare care sunt: Adjunct Sef Santier, în lucrari de constructie în domeniul

infrastructurii de transport rutier *.,(continuare) 2. Responsabil tehnic cu executia Studii si
aptitudini solicitate: - licentiat al unei Facultati de Constructii Drumuri cu diploma de
inginer/subinginer; - atestatul RTE în domeniul infrastructurii de transport rutier* în activitatile
de: lucrari de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de
proiect/contract si/sau proiectare. 3. Responsabil cu calitatea Studii si aptitudini solicitate: licentiat al unei Facultati de Constructii Drumuri cu diploma de inginer/subinginer; - decizia de
numire sau atestatul CQ în domeniul infrastructurii de transport rutier* în activitatile de: lucrari
de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect / contract
si/sau proiectare.,(continuare) Nota(*): Lucrarile din domeniul infrastructurii de transport rutier
- ITR-ul reprezinta lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau
largire aferente drumurilor. Lucrarile din domeniul infrastructurii de transport rutier - ITR ce
vor fi luate în considerare exclud lucrari de tipul: lucrari de întretinere curenta a drumurilor,
lucrari de întretinere periodica a drumurilor. Lucrarile din domeniul infrastructurii de transport
rutier - ITR ce vor fi luate în considerare includ si lucrari de tipul: reabilitarea primara,
reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor.,(continuare)
Ofertantul va depune: 3.1 Formularul 12 - Lista personalului cheie din Sectiunea III
„Formulare” din documentatia de atribuire semnat de catre reprezentantul împuternicit al
ofertantului. 3.2 Formularul 13(1)/ Formularul 13(2) , dupa caz, pentru fiecare expert cheie
propus completat în conformitate cu modelul prezentat în Sectiunea III „Formulare” din
documentatia de atribuire. 3.3 Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va prezenta un CV
- Formularul 14 completat în conformitate cu modelul prezentat în Sectiunea III „Formulare”
din documentatia de atribuire, semnat în original de catre expertul propus, iar pentru dovedirea
celor cuprinse în CV se vor prezenta: - copii ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si
autorizarilor mentionate în CV (dupa caz), orice alte documente relevante.,4. Informatii privind
subcontractantii În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv,
ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le
subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza, precum si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi. Ofertantul va depune: 4.1 Declaratia privind partea/partile din
contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora - Formular 7, precum
si Anexa la Formularul 7 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire. Nota: Ofertantii vor
nominaliza în Anexa la Formularul 7, subcontractantii, sau în lipsa acestora vor depune
Formularul 7 si Anexa cu mentiunea „Nu este cazul”.,5.Alte cerinte: Precizari privind
asocierea - în cazul în care doi sau mai multi operatori economici se vor asocia cu scopul de a
depune oferta comuna, se va prezenta acordul de asociere semnat de catre parti, acesta urmând
a fi legalizat, doar în situatia în care oferta comuna a acestora va fi declarata câstigatoare,
înainte de data semnarii contractului; - unul dintre asociati va fi nominalizat ca si lider al
asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor de împuternicire semnate de catre persoanele
cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor;,(continuare) - în acordul de asociere se va
mentiona faptul ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni
în numele si pentru toti asociatii, acesta fiind raspunzator fata de beneficiar pentru îndeplinirea
contractului. Plata produselor se va face catre liderul asociatiei; - ofertantii persoane
juridice/fizice straine vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, prin care, în cazul în care
oferta este declarata câstigatoare, îsi asuma responsabilitatea ca înaintea încheierii contractului,
în cazul asocierii cu persoane juridice române, vor împuternici pe unul dintre asociatii
înregistrati în România pentru îndeplinirea obligatiilor ce îi revine fiecarui asociat în
îndeplinirea contractului.,(continuare) Ofertantul va depune: 5.1 Formularul 8 „Acordul de

Asociere” din Sectiunea III „Formulare” a documentatiei de atribuire semnat de catre
reprezentantii legali ai membrilor asocierii. Nota: În cazul în care oferta comuna este declarata
câstigatoare, înainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata în conformitate cu
prevederile art.44 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 1. Standarde
de asigurare a calitatii - certificat ISO 9001:2008 în domeniul constructii drumuri sau orice alte
documente echivalente. Ofertantul va depune urmatoarele: Certificate/documente edificatoare
care probeaza /confirma îndeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de
organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii în
domeniul constructii drumuri, respectiv ISO 9001:2008 sau
echivalent.,(continuare)Note:1.Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna,
cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru în parte.2.Documentele solicitate
trebuie sa fie valabile.3.Cerinta privind certificarea ISO 9001:2008 sau echivalent nu poate fi
îndeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).4.In cazul în care operatorul
economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice
alte probe sau dovezi, în masura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui
nivel corespunzator al calitatii.5.Nu se admit ofertanti în curs de certificare.,2. Standarde de
protectia mediului - certificat ISO 14001 în domeniul constructii drumuri sau orice alte
documente echivalente. Ofertantul va depune urmatoarele: Certificate/documente edificatoare
care probeaza /confirma îndeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de
organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectia mediului în domeniul
constructii drumuri, respectiv ISO 14001 sau echivalent.,(continuare)Note:1.Daca un grup de
operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre
fiecare membru în parte.2.Documentele solicitate trebuie sa fie valabile.3.Cerinta privind
certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi îndeplinita prin intermediul unei alte
persoane (tertul sustinator).4.In cazul în care operatorul economic nu detine un certificat de
respectare a standardelor privind protectia mediului asa cum este solicitat, acesta poate
prezenta orice alte probe sau dovezi, în masura în care probele/dovezile prezentate confirma
asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.5.Nu se admit ofertanti în curs de
certificare.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Factori de evaluare
Punctaj
maxim
Pretul ofertei
80
Descriere: Pentru oferta cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 80
puncte;Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza cu formula:Pfn=(Pret minim / Pret n) x
Punctaj maxim alocat, unde:Pfn – punctajul financiar pentru oferta n;Pret n – pretul ofertei
n;Pret minim – cel mai mic pret dintre toate ofertele;Preturile care se compara în vederea
acordarii punctajului sunt preturile în lei din propunerea financiara – Formular 10C din
Denumire

Sectiunea III „Formulare” a documentatiei de atribuire.
Termenul de executie
20
Descriere: Termenul de executie: minim 2 luni - maxim 3 luni.Pentru termenul minim se va
obtine punctajul maxim de 20 puncte. Pentru alt termen de executie, punctajul se va calcula
dupa formula:Ptn=(Tmin / Tofertan) x Punctaj maxim alocat , unde:Tmin - termenul minim de
executie ofertat în cadrul procedurii;Tofertan - termenul ofertat de respectivul operator
economic.* vezi continuarea la pct.IV.4.3.Modul de prezentare a ofertei.
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
www.e-licitatie.ro
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 27.12.2012 09:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 27.12.2012 10:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.1.2) Fond european: Altul (Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România
2007-2013)
Data expedierii prezentei invitatii: 11.12.2012 16:43

Fisa de date
Tip anunt: Invitatie de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Kinal Marta, Tel. +40
261711004, Email: martakinal@cjsm.ro, Fax: +40 261710395, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.elicitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE
Judetul Satu Mare
Adresa postala: Piata 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Kinál Márta, Tel. +40 261711004,
Email: martakinal@cjsm.ro, Fax: +40 261710395, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA
Judetul Satu Mare
Adresa postala: Piata 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Registratura Judetului Satu Mare

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate a administratiei publice locale

Activitate (Activitati)
Altele: Servicii publice de interes judetean

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
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II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
”Poarta de est - dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între localitatile Garbolc si Bercu”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Judetul Satu Mare - în comuna Lazuri, începând din localitatea Bercu pâna la granita de stat cu Ungaria, si va
face legatura directa între localitatile Bercu si Garbolc din Ungaria.
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor realiza lucrarile de modernizare a drumului de acces DJ194 din localitatea Bercu pâna la granita de stat cu Ungaria, pe o lungime
totala de 445,76 m prin ranfosarea sistemului rutier existent, asigurarea unui sistem eficient de colectare si evacuare a apelor, amenajarea
drumurilor laterale, lucrari de siguranta circulatiei în zonele care prezinta risc în desfasurarea traficului prin montarea de parapeti si
indicatoare rutiere.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
„Poarta de est – dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între localitatile Garbolc si Bercu”, în conformitate cu caietul de sarcini.
Executia lucrarilor se va face pe baza proiectului tehnic de executie si detaliilor de executie.
Valoarea estimata, fara TVA: 881.143,00 lei, fara TVA, reprezentând 195.008,00 euro la curs inforeuro pe luna octombrie 2012 de 1 euro =
4,5185 lei.
Se mentioneaza ca suma maxima prevazuta în bugetul aprobat pentru aceasta lucrare, nu poate fi depasita, în caz contrar ofertele vor fi
declarate inacceptabile.
Valoarea estimata fara TVA: 881,143.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
3 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
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a)Cuantumul garantiei de participare: 17.000 lei;
b)Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la data limita de depunere a ofertei
c)Forma de constituire a garantiei de participare:
-Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se prezinta în original, conform
Formular A – din Sectiunea III a documentatiei de atribuire;
-Virament bancar în contul Judetului Satu Mare, deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare, nr. RO57TREZ5465006XXX000197, cod
fiscal: 3897378, care va purta viza bancii, obligatoriu
d)Autoritatea contractanta va retine, la prima sa cerere scrisa, din garantia de participare constituita, în raport cu valoarea estimata a
contractului, valoarea aferenta algoritmului de calcul prevazuta la art. 278¹ alin.(1) lit.b) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, suma de 4.661,14 lei, în cazul în care ofertantul a formulat contestatie în fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor,
iar prin decizia pronuntata, contestatia a fost respinsa ca nefondata.
Se va completa Formular A
Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor
cu 5 zile.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Cuantum: 10% din valoarea contractului, fara TVA
Se constituie prin: Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, în original,
conform Formular B – din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, cu o durata de valabilitate cel putin egala cu durata contractului la care
se adauga perioada de garantie a lucrarii si un termen de minim 45 de zile.
Se restituie, dupa cum urmeaza:
a)70 % din valoarea garantiei, în termen de 14 zile de la data încheierii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca
achizitorul nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei;
b)30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala, daca
achizitorul nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FE neramb.–PCT Ungaria-România 2007-2013–Axa prioritara 1;Dom.maj.interv.1.1.,Actiunea 1.1.1-”Dezvoltare
rutiera”,HURO/0802/033_AF si Bug.gen.consolidat al Jud.Satu Mare.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c)OUG 30/2006,cu modif.si compl.ult;d)HG 921/2011;e)Legea 346/2004,cu modif.si compl.ult;f) Ord.ANRMAP 302/2011;g)Ord.ANRMAP
314/2010;h)Ord.ANRMAP 509/2011;i)Ord.ANRMAP nr.170/2012;j)Ord.ANRMAP nr.171/2012.NOTA:–Prin leg.ment.se întelege leg.cu
modif.si compl.la zi;–Prezenta enum.nu are caracter limit;–Inf.priv.legis.ref.la achiz.pe www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
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NOTA: Formularele solicitate se vor depune în original.
Documentele solicitate se vor depune în oricare din formele: în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”.
Toate documentele întocmite/emise de catre ofertant se vor prezenta în original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator/i.
ATENTIE!
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al candidatului. În cazul în care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va
prezenta o împuternicire.
Toate documentele vor fi prezentate în limba româna. Documentele emise în alta limba decât româna trebuie sa fie însotite de traducerea
autorizata în limba româna.
Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele întreg.
1.Declaratie privind eligibilitatea (privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare).
Ofertantul va depune: Declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu Formularul 1 din Sectiunea III a documentatiei de
atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
2.Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Ofertantul va depune: Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul 2 din
Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
3.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul va depune: Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul 3 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie. Tertul sustinator nu trebuie sa se încadreze in
prevederile art.181, lit.a, c' si d din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.Pentru persoanele juridice/fizice române:
Se vor depune documente din care sa reiasa ca ofertantul nu înregistreaza debite la bugetul de stat si local în raport cu obligatiile aferente
lunii anterioare depunerii ofertelor.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Pentru persoanele juridice/fizice straine:
Se vor depune documente echivalente, însotite de traducerea acestora în limba româna de catre un traducator autorizat.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
5.Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art.69^1 din OUG nr.34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul va depune: Declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu Formularul 4 din Sectiunea III a documentatiei de
atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat, tert sustinator sau subcontractant este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
NOTA: In sensul prevederilor art.69' din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din cadrul
autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care
aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent
autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Stef Mihai Adrian, Govor Mircea Vasile, Csehi Árpád
Szabolcs, Crasnai Mihaela Elena Ana, Mândrut Marius Vasile, Venemozer Ana Erica, Manta Magdalena Sofia, Stern Felicia Cristina,
Pîrcalab Oana Dana, Kinál Márta, Roatis Alina Ligia, Dragos Mihaela Alina, Seres Ioan, Faur Marcel Vasile, Antal Istvan Janos, Ardelean
Ciprian George, Barcza Daniel Botond, Berinde Vasile, Bercea Vasile, Bota Cosmin Gheorghe, Buzgau Oliviu Aurel, Ciocan Vasile, Ciucos
Liviu, Draveczky Carol Iosif, Enatescu Virgil, Filip Daciana Crina, Gindele Emeric, Giurca Radu Octavian, Horvat Alexandru, Kaiser Stefan,
Kovacs Maté, Konya Ladislau Stefan, Kira Beniamin, Lazar Daliana Stefania, Lochli Terezia Tünder, Marusca Anna Maria, Maxi Rodica,
Marginean Maria Eva, Mihalca loan, Muresan Radu, Musznay Arpad, Nagy Alexandru, Nagy Maria, Panea Alexandru, Pal Nicolae Mircea,
Pasca Vasile, Petric Octavian, Pinter Jozsef, Puie Dorin Ionel, Racz Eva Maria, Riedl Rudolf, Rus loan, Rusu Grigore Mihail, Salagean Ioan
Gheorghe, Silaghi Mircea Gheorghe, Szász Piroska, Stier Peter Gabriel, Varna Levente, Veres Istvan, Viman Ioan Vasile.
6. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr.314/2010
Ofertantul va depune: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, completat în conformitate cu Formularul 5 din Sectiunea III
a documentatiei de atribuire.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Certificat constatator, emis de ONRC
Persoane juridice/fizice române:
Vor depune Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa faptul ca, ofertantul nu are înscrise mentiuni
referitoare la condamnari pentru fapte penale, punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de insolventa, lichidare,
respectiv reorganizare judiciara sau faliment, si din care sa reiasa faptul ca, ofertantul are înscrisa în domeniile de activitate, activitatea ce
face obiectul prezentei proceduri.
Ofertantul va depune o Declaratie pe propria raspundere în care va mentiona faptul ca informatiile cuprinse în certificatul constatator depus
sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Persoanele fizice române: vor depune autorizatia de functionare PFA.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Persoane juridice/fizice straine:
Vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica autorizata conform prevederilor
legale din tara în care ofertantul este rezident. Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca sunt atestati de catre un
organism abilitat în tara în care ofertantul este rezident ori apartine din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, în
conformitate cu legislatia în vigoare din tara de origine a ofertantului, însotite de traducerea acestora în limba româna de catre un traducator
autorizat.
Vor depune o Declaratie pe propria raspundere în care va mentiona faptul ca informatiile cuprinse în documentele edificatoare depuse sunt
valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
NOTA:
-Ofertantului desemnat câstigator, înainte de a i se transmite comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa
prezinte, în original sau în copie legalizata, Certificatul constatator, pentru conformitate.
-Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate în favoarea ofertantului de catre eventualii
subcontractanti si/sau de catre tertul sustinator.
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III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, (2009, 2010, 2011), fara a
fi luat în considerare anul în curs, sa fie cel putin egala cu 1.700.000,00 lei.

Formularul 6

Ofertantul va depune:
1.1Fisa de informatii generale – conform Formularului 6 din Sectiunea III a
documentatiei de atribuire.
1.2Bilantul contabil sau extrase de bilant înregistrat la organele competente,
raport de audit, dupa caz sau orice alte documente echivalente.
(continuare)
Valorile vor fi exprimate în Lei si în Euro, la cursul Leu/Euro mediu
comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2009: 1 Euro = 4,2373 Lei;
Anul 2010: 1 Euro = 4,2099 Lei.
Anul 2011: 1 Euro = 4,2379 Lei.

-

Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât Euro sau
Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca
Nationala a tarii respective în care s-a facut înregistrarea si se vor specifica
ratele utilizate în oferta depusa.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta documente echivalente, însotite de
traducerea acestora în limba româna de catre un traducator autorizat,
documente valabile la data depunerii ofertei.
2. Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 3 luni de derulare a contractului, în valoare de 881.143,00 lei.
Ofertantul va depune:
2.1 Scrisoare din partea societatilor bancare/societati finantatoare ca detin
acces la finantare în suma de 881.143,00 lei si pentru o perioada de 3 luni,
suma suficienta pentru a acoperi cheltuielile cu constructia in cadrul
contractului dat fiind faptul ca plata la acest obiectiv se va efectua integral
dupa receptia la terminarea lucrarilor.
Nota: Suma solicitata poate fi imobilizata pentru realizarea contractului în
cazul în care oferta depusa este desemnata câstigatoare

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

.Experienta similara:
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani (calculati
de la data limita de depunere a ofertelor) din care sa rezulte ca ofertantul a
executat cel putin 1 (un) contract având ca obiect lucrari de constructie în
domeniul infrastructurii de transport rutier (*) în valoare de cel putin 850.000
lei fara TVA.
(continuare)
(*) Lucrarile din domeniul infrastructurii de transport rutier - ITR-ul reprezinta
lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau
largire aferente drumurilor.
Lucrarile din domeniul infrastructurii de transport rutier - ITR ce vor fi luate în
considerare exclud lucrari de tipul: lucrari de întretinere curenta a drumurilor,
lucrari de întretinere periodica a drumurilor.
Lucrarile din domeniul infrastructurii de transport rutier - ITR ce vor fi luate în
considerare includ si lucrari de tipul: reabilitarea primara, reparatie capitala,
consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor
(continuare)
Formularul 9
Ofertantul va depune:
1.1. Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani
(calculati de la data limita de depunere a ofertelor), conform Formularului 9
din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
1.2. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor / receptie partiala /
receptie finala prin care sa se demonstreze executarea lucrarilor prezentate,
pentru contractul ce dovedeste îndeplinirea cerintei.
1.3 Certificari de buna executie ce contin informatii relevante cu care se va
face dovada experientei similare, indicându-se beneficiarii, valoarea,
perioada si locul executiei lucrarilor, cu precizarea daca au fost efectuate în
conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la
bun sfârsit/ recomandari din partea beneficiarilor / documente constatatoare
pentru contractul ce dovedeste îndeplinirea cerintei.
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(continuare)
Nota:
Conversia în Lei a valorii contractului se va face la cursul mediu BNR
aferent anului/anilor în care au fost executate lucrarile, sau la cursul Bancii
Nationale din tara de resedinta a ofertantului, în cazul nerezidentilor, pentru
anul/anii îndeplinirii contractului, respectiv:
Anul 2007: 1 Euro = 3,3373 Lei;
Anul 2008: 1 Euro = 3,6827 Lei;
Anul 2009: 1 Euro = 4,2373 Lei;
Anul 2010: 1 Euro = 4,2099 Lei;
Anul 2011: 1 Euro = 4,2379 Lei
Pentru anul 2012: se va utiliza cursul valutar mediu lunar comunicat de
catre BNR aferent lunii la care se raporteaza contractul/contractele
nominalizate în Anexa la Formularul 9.

Anexa la Formularul 9

2. Declaratie pe propria raspundere privind dispunerea
utilajelor/instalatiilor/echipamentelor
necesare realizarii lucrarilor ce fac obiectul procedurii, conform ofertei
depuse conform Formularului 10 din Sectiunea III a documentatiei de
atribuire.

Formularul 10

3. Ofertantul va furniza informatii referitoare la studiile, pregatirea
profesionala si calificarea urmatorului personal (de care dispune sau al carui
angajament de participare a fost obtinut) considerat necesar în executia
contractului :
1. Sef Santier
Studii si aptitudini solicitate:
- licentiat al unei Facultati de Constructii Drumuri cu diploma de
inginer/subinginer;
- experienta profesionala generala: 5 (cinci) ani în domeniul studiilor.
- experienta profesionala specifica: 3 (trei) ani experienta profesionala
specifica în calitate de Sef de Santier sau în pozitii similare care sunt:
Adjunct Sef Santier, în lucrari de constructie în domeniul infrastructurii de
transport rutier *.
(continuare)
2. Responsabil tehnic cu executia
Studii si aptitudini solicitate:
- licentiat al unei Facultati de Constructii Drumuri cu diploma de
inginer/subinginer;
- atestatul RTE în domeniul infrastructurii de transport rutier* în activitatile
de: lucrari de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau
management de proiect/contract si/sau proiectare.
3. Responsabil cu calitatea
Studii si aptitudini solicitate:
- licentiat al unei Facultati de Constructii Drumuri cu diploma de
inginer/subinginer;
- decizia de numire sau atestatul CQ în domeniul infrastructurii de transport
rutier* în activitatile de: lucrari de constructii si/sau supervizare lucrari de
constructii si/sau management de proiect / contract si/sau proiectare.

-

(continuare)
Nota(*):
Lucrarile din domeniul infrastructurii de transport rutier - ITR-ul reprezinta
lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau
largire aferente drumurilor.
Lucrarile din domeniul infrastructurii de transport rutier - ITR ce vor fi luate în
considerare exclud lucrari de tipul: lucrari de întretinere curenta a drumurilor,
lucrari de întretinere periodica a drumurilor.
Lucrarile din domeniul infrastructurii de transport rutier - ITR ce vor fi luate în
considerare includ si lucrari de tipul: reabilitarea primara, reparatie capitala,
consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor.
(continuare)
Formularul 12
Ofertantul va depune:
Formularul 13(1)/ Formularul 13(2)
3.1 Formularul 12 - Lista personalului cheie din Sectiunea III „Formulare” din Formularul 14
documentatia de atribuire semnat de catre reprezentantul împuternicit al
ofertantului.
3.2 Formularul 13(1)/ Formularul 13(2) , dupa caz, pentru fiecare expert
cheie propus completat în conformitate cu modelul prezentat în Sectiunea III
„Formulare” din documentatia de atribuire.
3.3 Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va prezenta un CV Formularul 14 completat în conformitate cu modelul prezentat în Sectiunea
III „Formulare” din documentatia de atribuire, semnat în original de catre
expertul propus, iar pentru dovedirea celor cuprinse în CV se vor prezenta:
- copii ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor mentionate în
CV (dupa caz), orice alte documente relevante.
4. Informatii privind subcontractantii
În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv,
ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care
urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza, precum si
datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Formularul 7
Anexa la Formularul 7

Ofertantul va depune:
4.1 Declaratia privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de
subcontractanti si specializarea acestora - Formular 7, precum si Anexa la
Formularul 7 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Nota: Ofertantii vor nominaliza în Anexa la Formularul 7, subcontractantii,
sau în lipsa acestora vor depune Formularul 7 si Anexa cu mentiunea „Nu
este cazul”.
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5.Alte cerinte:
Precizari privind asocierea
- în cazul în care doi sau mai multi operatori economici se vor asocia cu
scopul de a depune oferta comuna, se va prezenta acordul de asociere
semnat de catre parti, acesta urmând a fi legalizat, doar în situatia în care
oferta comuna a acestora va fi declarata câstigatoare, înainte de data
semnarii contractului;
- unul dintre asociati va fi nominalizat ca si lider al asociatiei si confirmat prin
depunerea scrisorilor de împuternicire semnate de catre persoanele cu
drept de semnatura din partea tuturor asociatilor;
(continuare)
- în acordul de asociere se va mentiona faptul ca liderul asociatiei este
împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele si pentru toti
asociatii, acesta fiind raspunzator fata de beneficiar pentru îndeplinirea
contractului. Plata produselor se va face catre liderul asociatiei;
- ofertantii persoane juridice/fizice straine vor prezenta o declaratie pe
proprie raspundere, prin care, în cazul în care oferta este declarata
câstigatoare, îsi asuma responsabilitatea ca înaintea încheierii contractului,
în cazul asocierii cu persoane juridice române, vor împuternici pe unul dintre
asociatii înregistrati în România pentru îndeplinirea obligatiilor ce îi revine
fiecarui asociat în îndeplinirea contractului.
(continuare)
Formularul 8
Ofertantul va depune:
5.1 Formularul 8 „Acordul de Asociere” din Sectiunea III „Formulare” a
documentatiei de atribuire semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor
asocierii.
Nota:
În cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare, înainte de
semnarea contractului asocierea va fi legalizata în conformitate cu
prevederile art.44 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1. Standarde de asigurare a calitatii - certificat ISO 9001:2008 în domeniul
constructii drumuri sau orice alte documente echivalente.

Certificat ISO 9001:2008 în domeniul constructii drumuri sau
orice alte documente echivalente

Ofertantul va depune urmatoarele:
Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma îndeplinirea
cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme
independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii în
domeniul constructii drumuri, respectiv ISO 9001:2008 sau echivalent.
(continuare)Note:1.Daca un grup de operatori economici depune o oferta
comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru în
parte.2.Documentele solicitate trebuie sa fie valabile.3.Cerinta privind
certificarea ISO 9001:2008 sau echivalent nu poate fi îndeplinita prin
intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).4.In cazul în care
operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat,
acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, în masura în care
probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al
calitatii.5.Nu se admit ofertanti în curs de certificare.
2. Standarde de protectia mediului - certificat ISO 14001 în domeniul
constructii drumuri sau orice alte documente echivalente.

Certificat ISO 14001 în domeniul constructii drumuri sau orice
alte documente echivalente

Ofertantul va depune urmatoarele:
Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma îndeplinirea
cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme
independente care atesta respectarea standardelor de protectia mediului în
domeniul constructii drumuri, respectiv ISO 14001 sau echivalent.
(continuare)Note:1.Daca un grup de operatori economici depune o oferta
comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru în
parte.2.Documentele solicitate trebuie sa fie valabile.3.Cerinta privind
certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi îndeplinita prin intermediul
unei alte persoane (tertul sustinator).4.In cazul în care operatorul economic
nu detine un certificat de respectare a standardelor privind protectia
mediului asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau
dovezi, în masura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea
unui nivel corespunzator al protectiei mediului.5.Nu se admit ofertanti în
curs de certificare.

III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
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Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
1 Pretul ofertei

Pondere

Punctaj maxim

80.00%

80.00

Descriere: Pentru oferta cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 80 puncte;Pentru celelalte oferte,
punctajul se calculeaza cu formula:Pfn=(Pret minim / Pret n) x Punctaj maxim alocat, unde:Pfn – punctajul financiar pentru
oferta n;Pret n – pretul ofertei n;Pret minim – cel mai mic pret dintre toate ofertele;Preturile care se compara în vederea
acordarii punctajului sunt preturile în lei din propunerea financiara – Formular 10C din Sectiunea III „Formulare” a
documentatiei de atribuire.
2 Termenul de executie

20.00%

20.00

Descriere: Termenul de executie: minim 2 luni - maxim 3 luni.Pentru termenul minim se va obtine punctajul maxim de 20
puncte. Pentru alt termen de executie, punctajul se va calcula dupa formula:Ptn=(Tmin / Tofertan) x Punctaj maxim alocat ,
unde:Tmin - termenul minim de executie ofertat în cadrul procedurii;Tofertan - termenul ofertat de respectivul operator
economic.* vezi continuarea la pct.IV.4.3.Modul de prezentare a ofertei.
(

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

) Direct proportional (

) Invers proportional

Punctaj maxim: 20.00
Ponderea componentei tehnice: 20.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
38/2012

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
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Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel încât sa respecte specificatiile precizate în Caietul de Sarcini –
Sectiunea II din documentatia de atribuire.
Propunerea Tehnica trebuie sa contina si urmatoarele documente:
1.Formular 15 “Organigrama” completat, semnat si stampilat în conformitate cu cerintele modelului prezentat în Sectiunea III „Formulare” din
documentatia de atribuire
2.Formular 16 “Surse de materiale” completat, semnat si stampilat în conformitate cu cerintele modelului prezentat în Sectiunea III
„Formulare” din documentatia de atribuire, astfel încât sa demonstreze îndeplinirea specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire.
3.Formular 17 “Programul de Executie si Fluxul de Numerar”, inclusiv graficul de executie, descriind succint principalele activitati,
succesiunea acestora, completat, semnat si stampilat în conformitate cu cerintele modelului prezentat în Sectiunea III „Formulare” din
documentatia de atribuire, astfel încât sa demonstreze îndeplinirea specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire.
4.Formular 18 “Echipament” completat, semnat si stampilat în conformitate cu cerintele modelului prezentat în Sectiunea III „Formulare” din
documentatia de atribuire, astfel încât sa demonstreze îndeplinirea specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire.
5.Formular 19 “Metodologia de lucru” completat, semnat si stampilat în conformitate cu cerintele modelului prezentat în Sectiunea III
„Formulare” din documentatia de atribuire, astfel încât sa demonstreze îndeplinirea specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire.
6.Formular 20 “Programul Antreprenorului de Control al Calitatii” completat, semnat si stampilat în conformitate cu cerintele modelului
prezentat în Sectiunea III „Formulare” din documentatia de atribuire, astfel încât sa demonstreze îndeplinirea specificatiilor tehnice din
documentatia de atribuire.
Informatii privind protectia muncii: Ofertantul va prezenta Formularul 21 - “Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate
în munca” din Sectiunea III „Formulare” din documentatia de atribuire semnat de catre reprezentantul împuternicit al ofertantului.
Nota: Ofertantul are obligatia de a întocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica.
Evaluarea Propunerii Tehnice: Propunerea Tehnica trebuie sa corespunda cerintelor prevazute în Caietul de Sarcini. Oferta va fi considerata
neconforma daca nu satisface în mod corespunzator cerintele Caietului de Sarcini. În urma evaluarii, vor fi considerate admisibile, în
conformitate cu prevederile art.37 alin.(1) din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, doar acele oferte care nu se
încadreaza în niciuna dintre situatiile prevazute la art.36 din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea financiara astfel încât sa respecte specificatiile precizate în Caietul de Sarcini
din documentatia de atribuire.
Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata în Lei (valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale) si va include:
1.Formular 10 C - Formular de oferta - din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, însotit de Lista de cantitati de lucrari comasate cu
explicitarea acestora, sens în care se vor depune :
- Devize pe categorii de lucrari la care se vor anexa Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale, Lista cuprinzând consumurile cu
mâna de lucru, Lista cuprinzând consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii , Lista cuprinzând costurile privind
transporturile;
CONDITII:
- Perioada minima acceptata de garantie a lucrarilor executate, este de 60 luni, calculata de la data efectuarii receptiei la terminarea
acestora;
- Durata de executie acceptata de catre achizitor, maxim 3 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrarii.
NOTA:
- Devizele oferta vor fi întocmite utilizând programe specifice de calcul a devizelor si situatiilor de lucrari;
- Ofertantii vor respecta listele cu cantitatile de lucrari comasate întocmite de proiectant.
- La întocmirea devizelor oferta, se vor lua în calcul distante de transport reale, pe care le stabileste fiecare ofertant.
Echivalenta leu/euro pentru ofertarea pretului se va determina corespunzator cursului inforeuro din octombrie 2012 de 1 EURO =
4,5185 lei.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
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Adresa la care se depune oferta: Registratura Judetului Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1, mun. Satu Mare, judetul Satu Mare, cod postal
440026;
Numar de exemplare: 1 original, 1 copie si în format electronic (1 CD - scanare dupa oferta depusa)
Modul de prezentare:
ofertantul va semna, numerota si stampila fiecare pagina a ofertei;
ofertantul trebuie sa prezinte oferta, în original, în copie si în format electronic (1 CD - scanare dupa oferta depusa) în plicuri/pachete
separate, astfel, pe fiecare plic/pachet se va scrie „ORIGINAL”, „COPIE” si respectiv „FORMAT ELECTRONIC”;
plicurile/pachetele se vor introduce, într-un plic/pachet exterior, închis corespunzator si netransparent;
Plicul/pachetul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA
„conform invitatiei de participare”. Daca plicul/pachetul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu
îsi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei;
Se va depune un plic separat, continând documentele însotitoare:
Scrisoarea de înaintare completata conform Formular 23;
Dovada constituirii garantiei de participare;
Declaratie I.M.M. (dupa caz)
Împuternicire conform specificatiilor din Formular completata conform Formularului 24 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, prin
care persoana care semneaza oferta este autorizata sa angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achizitie publica;
Formularul de contract din Sectiunea IV a documentatiei de atribuire, semnat si stampilat pe fiecare pagina;
Declaratia privind asigurarea si respectarea principiului egalitatii de sanse si nediscriminarii completata conform Formularului 22 din
Sectiunea III a Documentatiei de Atribuire.
Ofertantii pot crea amendamente la clauzele contractuale specifice, însa numai daca acestea sunt oportune si în avantajul derularii
contractului si implicit a Autoritatii Contractuale si daca sunt în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. Acestea vor fi formulate în
scris. Clauzele contractuale obligatorii sunt imperative si nu pot fi modificate de catre ofertant.
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru returnarea ofertei fara a fi deschisa, în urmatoarele
cazuri:
oferta a fost depusa dupa data si ora limita de depunere, sau la o alta adresa decât cea stabilita;
oferta care nu este însotita de garantia de participare, astfel cum a fost solicitata în documentatia de atribuire va fi considerata inacceptabila,
în consecinta, respinsa;
Comisia de evaluare va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau desfacute sau cu semne distinctive, indiferent din vina cui s-au
produs acestea.
Data limita de depunere a ofertelor:„conform invitatiei de participare”
Deschiderea ofertelor: Comisia de evaluare va proceda la deschiderea ofertelor, la sediul autoritatii contractante, „conform invitatiei de
participare”.
Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei:Ofertantul poate modifica sau retrage oferta dupa transmitere, având grija ca notificarea scrisa
de modificare sau retragere sa fie primita la Registratura Judetului Satu Mare înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Nici o oferta nu va fi modificata ulterior termenului limita de depunere a ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie
prezentate în conformitate cu prevederile punctului IV.4.3), cu amendamentul ca pe plicul exterior se va inscriptiona, în mod obligatoriu si
mentiunea „MODIFICARI”.
*continuarea de la pct.IV.2.1) Criterii de atribuire subpct.2
Pentru termenul de executie ofertat, se va întocmi un grafic pe categorii de lucrari care sa cuprinda resursele alocate pe fiecare categorie.
Pentru justificarea termenului de executie ofertat, se vor prezenta, pentru resursele indicate în grafic, documente prin care ofertantul sa
demonstreze ca detine sau are acces nelimitat la acestea: contracte de leasing si/sau facturi, contracte de închiriere pentru utilaje si
mijloace de transport, contracte de munca pentru personalul propus, etc., corelate cu prevederile legale în vigoare (prescriptii tehnice,
norme, regulamente, etc.).
Pentru resursele alocate pentru îndeplinirea contractului, ofertantul va prezenta tabelar urmatoarele:
-pentru utilaje : forma de proprietate, caracteristicile tehnice ( capacitate, consum), rapoarte tehnice de inspectie emise de organisme
abilitate, alte informatii relevante.
-pentru mijloacele de transport: forma de proprietate, caracteristicile tehnice ( capacitate, greutatea pe osie, consum), licente de transport,
alte informatii relevante.
-pentru forta de munca: contracte de munca, autorizatii, alte informatii relevante.
Note:
- Pentru un termen de executie mai mare de 3 luni, oferta va fi declarata neconforma, iar pentru un termen de executie mai mic de 2 luni nu
se va acorda punctaj suplimentar fata de punctajul maxim prevazut;
- In cazul in care ofertantul nu va putea justifica termenul de executie ofertat, oferta va fi declarata neconforma.
Punctaj total al ofertei 100%
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:
P(total) = P(financiar) + P(tehnic)
Clasamentul ofertelor se va întocmi în ordinea descrescatoare a punctajelor combinate (tehnic si financiar) obtinute prin aplicarea formulei
de calcul mai sus mentionate.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FE neramb.–PCT Ungaria-România 2007-2013–Axa prioritara
1;Dom.maj.interv.1.1.,Actiunea 1.1.1-”Dezvoltare rutiera”,HURO/0802/033_AF.
Tipul de finantare: Fonduri europene
Fond european: Altul (Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013)

VI.3) ALTE INFORMATII
În conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP, în cazul în care doua sau mai multe oferte
ocupa primul loc cu acelasi punctaj, modalitatea de departajare este urmatoarea: Ofertantilor, care au obtinut acelasi punctaj, li se va solicita
transmiterea unei noi Propuneri financiare în plic închis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua Propunere financiara are pretul cel
mai scazut. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata câstigatoare.

VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.256^2 alin.(l) lit.b) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - 5 zile.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Satu Mare - Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Tel. +40 261807154, Fax: +40 261713072, Adresa internet
(URL): www.cjsm.ro
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SECŢIUNEA III
FORMULARE

FORMULAR 1
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1.
Subsemnatul ______________________________ reprezentant imputernicit al
______________________________________________________
cu
sediul
in
___________________________________________, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in
situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr.337/2006, respectiv in ultimii 5 (cinci) ani nu am fost
condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale
unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare 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, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii _____________________

Operator economic
___________________
(semnatura autorizata)

FORMULAR 2
Operator 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 prin cerere de ofertă, având ca obiect lucrări de execuţie la obiectivul de investiţie
”Poarta de est - dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între localităţile Garbolc şi
Bercu”, cod CPV 45233120-6 Lucrări de construcţii de drumuri, la data de ..................... (zi/lună/an),
organizată de Judeţul Satu Mare, particip şi depun ofertă
în nume propriu;
ca asociat în cadrul asociaţiei .........................................................
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar că:
nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici
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 cîştigători, pe parcursul derulării contractului
de achiziţie publică.
4. De asemenea, declar ca 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.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Judeţului Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie
nr.1, 440026, Satu Mare, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.
Operator economic,
...............................
(semnatură autorizată)

FORMULAR 3
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul(a)............................................................................ [se insereaza numele operatorului
economic - persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de cerere de
ofertă pentru atribuirea contractului de achizitie publică având ca obiect lucrări de execuţie la
obiectivul de investiţie ”Poarta de est - dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între
localităţile Garbolc şi Bercu”, cod CPV 45233120-6 Lucrări de construcţii de drumuri, la data de
......................... [se inserează data], organizată de Judeţul Satu Mare,
declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................;
c) în ultimii 2 ani, mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale, fapt ce nu a
creat prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională;
e) nu prezint informaţii false si am prezentat toate informaţiile solicitate de autoritatea
contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
………………………….
(semnătură autorizată)

FORMULAR 4
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la art. 691
Subsemnatul(a).................................................................................... [se insereaza numele
operatorului
economic-peroana
juridică],
în
calitate
de
ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant/terţ susţinător participant la procedura de cerere de ofertă pentru atribuirea
contractului de lucrări de execuţie la obiectivul de investiţie ”Poarta de est - dezvoltarea
infrastructurii de transport rutier între localităţile Garbolc şi Bercu”, cod CPV 45233120-6
Lucrări de construcţii de drumuri, la data de ....................... [se inserează data], organizată de Judeţul
Satu Mare,
declar pe proprie răspundere că:
nu am membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi /sau
acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau
care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art.69 lit.a) din OUG nr.34/2006,
cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează
documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă
bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică, sunt: Ştef
Mihai Adrian, Govor Mircea Vasile, Csehi Árpád Szabolcs, Crasnai Mihaela Elena Ana, Mândruţ
Marius Vasile, Venemozer Ana Erica, Manţa Magdalena Sofia, Pîrcălab Oana Dana, Kinál Márta,
Roatiş Alina Ligia, Dragos Mihaela Alina, Şereş Ioan, Faur Marcel Vasile, Antal Istvan Janos,
Ardelean Ciprian George, Barcza Daniel Botond, Berinde Vasile, Bercea Vasile, Bota Cosmin
Gheorghe, Buzgău Oliviu Aurel, Ciocan Vasile, Ciucoş Liviu, Draveczky Carol Iosif, Enătescu Virgil,
Filip Daciana Crina, Gindele Emeric, Giurcă Radu Octavian, Horvat Alexandru, Kaiser Stefan,
Kovacs Maté, Konya Ladislau Ştefan, Kira Beniamin, Lazăr Daliana Ştefania, Lochli Terezia Tünder,
Maruşca Anna Maria, Maxi Rodica, Mărginean Maria Eva, Mihalca loan, Mureşan Radu, Musznay
Arpad, Nagy Alexandru, Nagy Maria, Panea Alexandru, Pal Nicolae Mircea, Paşca Vasile, Petric
Octavian, Pinter Jozsef, Puie Dorin Ionel, Racz Eva Maria, Riedl Rudolf, Rus loan, Rusu Grigore
Mihail, Sălăgean Ioan Gheorghe, Silaghi Mircea Gheorghe, Szász Piroska, Stier Peter Gabriel, Varna
Levente, Veres Istvan, Viman Ioan Vasile.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată )

FORMULAR 5
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă
I.
Subsemnatul/Subsemnaţii,
_______________________________________________
reprezentant/reprezentanţi legali al/ai __________________, întreprindere/asociere care va participa
la procedura de achiziţie publică organizată de ____________________, în calitate de autoritate
contractantă, cu nr. ______ din data de ___________,
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate
punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ___________________, următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care
cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de
participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta
decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi
proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a
exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva
procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură
cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,
_________________________

Data
________________
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)
______________________

FORMULAR 6
Operator 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
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
inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
_________________________________________________________________________
Cifra de afaceri globală
Cifra de afaceri globală
Anul
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(mii lei)
(echivalent euro)
_________________________________________________________________________
1.
_________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________
Media globală:
_________________________________________________________________________

Operator economic,
_______________
(semnatura autorizata)

de

de

FORMULAR 7
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

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

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele
şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), 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 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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Judeţului Satu Mare, Piaţa 25
Octombrie nr.1, 440026, Satu Mare, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ________________________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Nr.
Crt.

Denumire subcontractant

Partea/părţile din
contract ce urmează a fi
subcontractante

Operator economic,
......................................
(semnătură autorizată )

Acord subcontractor cu
specimen de semnatură

FORMULAR 8

ACORD DE ASOCIERE
Nr.....................din..................................

CAPITOLUL I -PĂRŢILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C....................................................................., cu sediul în ................................................................,
str. ....................................., nr..................., telefon ..................... fax ........................., înmatriculata la
Registrul Comerţului din......................................... sub nr..........................., cod unic de
înregistrare............................................................
cont
..................................................................
deschis la............................................................... reprezentata de.........................................................
având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C....................................................................., cu sediul în ................................................................,
str. .................................... nr..................., telefon ..............................fax ............................................,
înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................ sub nr..................................., cod
unic de înregistrare...................................., cont............................................. deschis la........................
reprezentata de......................................................având funcţia de.................................................. . în
calitate de ASOCIAT
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform
documentaţiei de atribuire puse la dispoziţie de catre JUDEŢUL SATU MARE
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului,
respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere să fie.......................................................................... .
Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de asociere
……………………………………………................., desemnat ca fiind reprezentantul autorizat să
primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii. Plata lucrărilor se
va face către liderul asociaţiei.
Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte toate
obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legatură cu Contractul.

Art. 6. In caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi
următoarele:
…............................................................................................. % (in litere),
…............................................................................................. % (in litere)
Art. 7. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului,
acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere.
Art. 8. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să
greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii si prin obţinerea
consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Părţi cât şi a Beneficiarului.
Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a
lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................................... (liderul de
asociere) şi Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în ….....................exemplare.

LIDER ASOCIAT
semnătura

ASOCIAT 1
semnătura

Nota: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.

FORMULAR 9
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LUCRĂRI SIMILARE, EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 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 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, banca, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Judeţului Satu Mare, cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)

Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

0

1

Preţul total al
Calitatea
Denumirea/numele
Codul
CPV beneficiarului/clientului executantului contractului
*)
Adresa
2

3

4

Procent
îndeplinit de
executant
%

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
derulare a
contractului
**)

5

6

7

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 data de începere şi de finalizare a contractului.
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FORMULAR 10
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
PRIVIND DISPUNEREA UTILAJELOR/INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR
NECESARE REALIZĂRII LUCRĂRILOR CE FAC OBIECTUL PROCEDURII, CONFORM
OFERTEI DEPUSE

Subsemnatul(a)....................................................................................
[se
insereaza
numele
operatorului
economic-peroana
juridică],
în
calitate
de
ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant/terţ susţinător participant la procedura de cerere de ofertă pentru atribuirea
contractului de lucrări de execuţie la obiectivul de investiţie ”Poarta de est - dezvoltarea
infrastructurii de transport rutier între localităţile Garbolc şi Bercu”, cod CPV 45233120-6
Lucrări de construcţii de drumuri, la data de ....................... [se inserează data], organizată de Judeţul
Satu Mare, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
dispun de utilajele/instalaţiile/echipamentele necesare realizării lucrărilor ce fac obiectul procedurii,
conform ofertei depuse.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată )
.
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR 12

LISTA PERSONALULUI CHEIE
Titlul contractului: „POARTA DE EST - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT RUTIER ÎNTRE LOCALITĂŢILE GARBOLC ŞI BERCU”
Subsemnatul______________________, reprezentant legal al.....................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) mentionez ca :
a) datele prezentate mai jos sunt reale.
b) Informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din
prezenta declaratie.
c) Autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Judeţului Satu Mare cu privire la orice aspect tehnic
si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Lista personalului cheie cuprinde:
1.Sef de Santier:
2.Responsabil tehnic cu execuţia:
3.Responsabil cu Calitatea:

Data,
Operator economic,
(semnatura autorizată si stampila)
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FORMULAR 13(1)

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE(1)
Titlul contractului: ” POARTA DE EST - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT RUTIER ÎNTRE LOCALITĂŢILE GARBOLC ŞI BERCU”

Subsemnatul______________________________________________________, reprezentant
legal al....................................................................................(denumirea/numele si sediul/adresa
operatorului economic) declar că expertul ______________________________________ (numele si
prenumele expertului), propus pentru pozitia ………………………………….. va participa cu
ofertantul ………………..................................... (numele / denumirea ofertantului) la procedura de
atribuire mai sus menţionată.
Declar că este capabil si va lucra pentru perioada (perioadele) prevăzuta pe poziţia pentru care
a fost propus în contract în situaţia în care această ofertă este câstigătoare.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art.292 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii
de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.145, în vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurarilor, declaratia facuta
serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda »

Data,

Operator economic,
(semnatura autorizată si stampila)

Acest formular va fi prezentat in cazul in care expertul propus este angajat permanent al
ofertantului care participa la prezenta procedura cu oferta individuala sau ca membru in cadrul
unei asocieri.
15

FORMULAR 13(2)
DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE(2)
Titlul contractului: ” POARTA DE EST - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT RUTIER ÎNTRE LOCALITĂŢILE GARBOLC ŞI BERCU”

Subsemnatul, …………………………………........... declar că sunt de acord să particip cu
ofertantul………………........................................... (numele / denumirea ofertantului) la procedura de
atribuire mai sus menţionată.
Declar că sunt capabil si dispus să lucrez pentru perioada (perioadele) prevăzute pentru poziţia
pentru care am fost propus în contract în situaţia în care această ofertă este câstigătoare.
Numele
Semnătura
Data
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art.292 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii
de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.145, în vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurarilor, declaratia facuta
serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda »
Data completarii …………………

………………………………………
(Semnatura expertului cheie propus)

Acest formular va fi completat de expertii propusi care nu sunt angajati permanenti ai
ofertantului care participa la prezenta procedura cu oferta individuala sau ca membru in cadrul
unei asocieri. Acesta va fi insotit in mod obligatoriu de Angajamentul ferm de sustinere al
operatorului economic al carui angajat permanent este.
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FORMULAR 14
CURRICULUM VITAE
Rolul propus în cadrul proiectului:
1. Nume:
2. Prenume:
3. Data nasterii:
4. Naţionalitate:
5. Stare civilă:
6. Educaţie:
Instituţia
(datele de la - până la)

Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obţinute:

7. Aptitudini lingvistice: Indicaţi competenţa pe o scară de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de bază)
Limba

Citit

Vorbit

Scris

8. Apartenenţă la organisme profesionale:
9. Alte aptitudini: (de ex.: cunostinţe de operare pe calculator etc.)
10. Poziţia ocupată în prezent:
11. Ani de vechime în cadrul firmei / organizaţiei:
12. Calificări cheie: (Relevante pentru contract)
13. Experienţa specifică în regiune:
Ţara

Datele de la - până la

14. Experienţă profesională
Perioada de la
(lună şi an) –
până la (lună şi
an)*

Locul

Operatorul
economic

Poziţia ocupata

Descrierea proiectelor si
activitatilor desfasurate
(perioada de la luna/an
pana la luna/an) pentru
fiecare activitate/proiect
mentionata
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15. Alte informaţii relevante (de ex.: publicaţii)
* in cazul in care se suprapun perioadele de implementare a doua sau mai multe contracte, atunci
expertul are obligatia de a mentiona numarul de luni/zile lucratoare) pentru fiecare contract
* in cazul in care, in cadrul unei perioade de referinta au fost executate mai multe proiecte/contracte se
va prezenta detaliat pentru fiecare dintre aceste proiecte/contracte perioada alocata in formatul
(luna/an)
Data completarii

…………………………

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul
Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat
ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurarilor, declaratia facuta serveste
pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

………………………….
(semnatura expertului cheie propus)
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FORMULAR 15
ORGANIGRAMA

Titlul contractului: ”POARTA DE EST - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT RUTIER ÎNTRE LOCALITĂŢILE GARBOLC ŞI BERCU”
1. Detaliem mai jos organigrama companiei noastre, din care reiese poziţia directorilor si a personalului.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Va prezentam informaţii cu privire la numărul personalului angajat, după cum urmează:
a. Personal de conducere ..............................
b. Personal administrativ ..............................
c. Personal tehnic, din care: ..............................
- Ingineri ..............................
- Topometri ..............................
- Maistri ..............................
- Mecanici ..............................
- Tehnicieni ..............................
- Operatori utilaje ..............................
- Soferi ..............................
- Alt personal calificat ..............................
- Personal necalificat ..............................
Total ..............................

Data ................................

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizata si stampila)
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FORMULAR 16

SURSE DE MATERIALE

Titlul contractului: ”POARTA DE EST - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT RUTIER ÎNTRE LOCALITĂŢILE GARBOLC ŞI BERCU”

Va prezentam sursele de materiale avute în vedere pentru materiale utilizate la executia lucrărilor
pentru a raspunde urmatoarelor cerinte:
a) identificarea si prezentarea surselor posibile pentru lucrările prevăzute în Caietul de Sarcini:
b) realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – santier) care urmeaza a fi parcurse pentru
aprovizionarea cu materiale in zona santierului)
c) identificarea si prezentarea posibilelor surse pentru materialele principale (ciment, nisip, balast,
agregate, bitum)

Data ................................

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizata si stampila)
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FORMULAR 17

PROGRAMUL DE EXECUTIE SI FLUXUL DE NUMERAR
Titlul contractului: ”POARTA DE EST - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT RUTIER ÎNTRE LOCALITĂŢILE GARBOLC ŞI BERCU”
Va prezentam programul de executie astfel cum a fost conceput precum si fluxul de numerar
pentru a raspunde urmatoarelor cerinte:
• Programul de Executie să cuprindă în mod exhaustiv activitătile necesare executiei lucrărilor si
îndeplinirii tuturor obligatiilor Antreprenorului asa cum sunt acestea prevăzute în cadrul Caietului de
Sarcini (Grafic Gantt)
• Programul de Executie să indice la nivel de activitati si sub-activităti, cantitătile de lucrări necesar
a fi executate, intervalul de timp în care acestea sunt prevăzute a se desfăsura precum si resursele
alocate (materiale, echipament, forta de munca) pentru fiecare dintre acestea.
• Se va prezenta o descriere a metodologiei propuse in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale si
realizarii categoriilor importante de lucrari. Vor fi indicate resursele privind echipamentele, forta de
munca si materialele, precum si ratele de productivitate propuse in conformitate cu metodologia
Fluxul de numerar corelat cu programul de executie al lucrarilor si cu preturile unitare propuse

Data ................................

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizata si stampila)
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FORMULAR 18

ECHIPAMENT

Titlul contractului: ”POARTA DE EST - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT RUTIER ÎNTRE LOCALITĂŢILE GARBOLC ŞI BERCU”

Va prezentam doar echipamentul disponibil si propus pentru desfăsurarea contractului, nu tot
echipamentul detinut:
Nr.
crt

DESCRIERE
(tip/provenienţă/model)

Putere/
Capacitate

Nr. de
unităţi

Drept de
proprietate /
sau de
folosinta

Valoarea
aproximativă
actuală
în Lei

Ofertantul va prezenta informaţii referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuţie a lucrărilor
când va intenţiona să utilizeze aceste echipamente si va justifica propunerea sa tinand cont si de
puterea/capacitatea echipamentelor necesare pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor.
Toate echipamentele mai sus mentionate vor fi disponibile pe toata durata prevazuta in Formularul 23.
Orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici
tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.
Ofertantul va furniza informatii privind locatia unde se afla echipamente disponibile pentru acest
contract.

Data ................................

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizata si stampila)
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FORMULAR 19

METODOLOGIA DE LUCRU

Titlul contractului: ”POARTA DE EST - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT RUTIER ÎNTRE LOCALITĂŢILE GARBOLC ŞI BERCU”

Ofertantul va prezenta descrierea Metodologiei de lucru propuse conform cerintelor din Caietul de
Sarcini .

Data ................................

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizata si stampila)
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FORMULAR 20

PROGRAMUL ANTREPRENORULUI DE CONTROL AL CALITATII
Titlul contractului: ”POARTA DE EST - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT RUTIER ÎNTRE LOCALITĂŢILE GARBOLC ŞI BERCU”

Ofertantul va furniza informaţii privind sistemul de management al asigurarii calitatii conform
cerintelor din Caietul de Sarcini si va prezenta sistemul de Controlul al Calitatii utilizat prin care sa
se demonstreze modul de indeplinire al contractului, precum si prezentarea unor masuri concrete de
interventie.

Data ................................

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizata si stampila)
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FORMULAR 21
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE
SI SANATATE IN MUNCA
Titlul contractului: ”POARTA DE EST - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT RUTIER ÎNTRE LOCALITĂŢILE GARBOLC ŞI BERCU”

Subsemnatul, …………………………............... (nume/prenume) reprezentant imputernicit al
………………………………………………………...............................................................................
(denumire/numele si sediu/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, ca pe toata durata de executie a lucrarilor, conform graficului fizic si
valoric pentru indeplinirea sarcinilor specifice prezentate in oferta financiara, voi respecta legislatia de
securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in prestarea serviciilor.

Data ...............................

Operator economic,
......................
(semnatura autorizată si stampila)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art.292 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii
de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.145, în vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurarilor, declaratia facuta
serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda »

Operator economic,
......................
(semnatura autorizată si stampila)
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Operator economic
................................
(denumirea/numele)

FORMULAR 22

DECLARAŢIE PRIVIND ASIGURAREA ŞI RESPECTAREA PRINCIPIULUI
EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI NEDISCRIMINĂRII
Titlul contractului: ”POARTA DE EST - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT RUTIER ÎNTRE LOCALITĂŢILE GARBOLC ŞI BERCU”

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
______________________________
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în
derularea contractului voi respecta prevederile directivelor adpoptate de UE:
Directiva 75/117/CE – privind principiul egalitatii de remuneratie pentru femei si barbati;
Directiva 76/207/CE privind aplicarea principului egalitatii de tratament intre femei si barbati
in privinta accesului la angajare, formare profesionala si promovare;
Directiva 78/2000/CE – privind egalitatea in domeniul ocuparii precum si alte aspecte ale vietii
cotidiene;
Directiva 43/200/CE privind tratamentul egal al persoanelor indiferent de origine rasiala şi
etnica.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

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

Operator economic,
......................
(semnatura autorizată si stampila)
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FORMULAR 10 C

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ
Titlul contractului: ”POARTA DE EST - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT RUTIER ÎNTRE LOCALITĂŢILE GARBOLC ŞI BERCU”
Către,
JUDEŢUL SATU MARE
440026, Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr.1

Toate informaţiile incluse în acest formular trebuie să fie legate numai de ofertant.
1. OFERTA DEPUSĂ DE:
Numele si adresa (adresele) liderului si operatorului economic
(operatorilor economici) care depun aceasta oferta
Lider
Operator
economic*

etc……. *
* adăugaţi/stergeţi liniile suplimentare pentru membrii asocierii, după cum este cazul.
Atenţie: un subcontractant nu este considerat membru al asocierii. Dacă acest formular este
prezentat de un ofertant individual, numele ofertantului va fi introdus ca „lider” (si toate
celelalte linii vor fi sterse).
2. PERSOANA DE CONTACT (pentru această procedura)
Nume
Organizatie
Adresă
Telefon
Fax*
E-mail

* Eventualele clarificari din timpul perioadei de evaluare a ofertelor precum si toata
corespondenta ulterioara va fi efectuata prin fax la nr. indicat de Dvs la punctul 2
3. Preţul ofertei noastre este de______________________ (suma în litere şi în cifre, în lei),
la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de ____________________ (suma în litere
şi în cifre) lei.
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4. DECLARAŢIA(IILE) OFERTANTULUI
Se completează si se semnează de ofertant (inclusiv de fiecare membru al asocierii).
Ca răspuns la invitatia dumneavoastra de participare la procedura de atribuire pentru contractul de mai
sus mentionat.
Noi, prin subsemnatul………………………………………………………, declarăm că:
a. Am examinat si am acceptat în întregime conţinutul documentaţiei de atribuire iniţiată prin invitaţia
de participare cu numărul _________ din data de ____ / ____ / ____ . Prin aceasta, noi acceptăm
prevederile Documentaţiei de Atribuire in totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.
b. Ne oferim să executăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire si cu condiţiile
si termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, următoarele lucrări: ”Poarta de est dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între localităţile Garbolc şi Bercu” .
c. Recunoastem pe deplin si acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in mod
deliberat in aceasta oferta poate duce la excluderea din acest contract.
d. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioadă de 90 zile (noua zeci de zile)
respectiv pana la data de ……………………………….. si ea va ramane obligatorie pentru noi si
poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
e. Dacă oferta noastră va fi acceptată, noi ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de 10%
din Valoarea de Contract acceptata, asa cum este stipulat prin Documentatia de Atribuire.
f. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem lucrarile cat mai
curand posibil dupa primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile în conformitate cu graficul
de executie anexat în _________________________ luni.
(perioada în litere si în cifre).
g. Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de ___________luni.(minim 60 de luni)
h.Facem această cerere în calitate de lider/membru în asocierea condusa de
………………………………..* si pentru această ofertă. Noi confirmăm că nu participam pentru
acelasi contract în nicio altă oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o asociere, in
calitate de subcontractant) si suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea contractului. Noi
confirmam că liderul asocierii este autorizat să mijlocească si să primească instrucţiuni pentru si în
numele fiecărui membru al asocierii
i. Cunoastem faptul ca membrii asocierii au raspundere colectiva fata de autoritatea contractanta in
privinta participarii atat in procedura de atribuire cat si in orice contract atribuit noua ca rezultat al
acestei proceduri
j. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare in situatiile de mai
sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire sau in timpul implementării contractului.
k. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa executam lucrarile in
graficul de timp in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire.
l. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care
o puteţi primi.
m. Intelegem ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a
autoritatii contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de
achizitie publice.
n. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
Data ................................

Operator economic,
(semnatura autorizată si stampila)
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emitent
____________
(denumirea)

FORMULAR A

INSTRUMENT DE GARANTARE
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
”POARTA DE EST - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT RUTIER
ÎNTRE LOCALITĂŢILE GARBOLC ŞI BERCU”
Către
JUDEŢUL SATU MARE
440026, Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr.1

Cu privire la procedura pentru încheierea contractului de lucrări având ca
obiect_________________________________ (denumirea contractului de achiziţie publică),
Noi __________________________________________ (denumirea emitentului), având
sediul înregistrat la _______________________________________ (adresa emitentului), ne
obligăm
faţă
de
JUDEŢUL
SATU
MARE
să
plătim
suma
de
__________________________________ (în cifre şi în litere), la prima sa cerere scrisă şi fără ca
aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea
contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai
multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul_____________________________________(denumirea/numele) şi-a retras oferta
în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ____________________________
(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate
a ofertei.
Autoritatea contractantă va reţine, la prima sa cerere scrisă, din garanţia de participare
constituită, în raport cu valoarea estimată a contractului, valoarea aferentă algoritmului de calcul
prevăzut la art.278^1 alin.(1) lit.b) din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
suma de 4.661,14 lei, în cazul în care ofertantul a formulat contestaţie în faţa Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor, iar prin decizia pronunţată, contestaţia a fost respinsă ca nefondată.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de _____________________.
Parafată de Emitent ___________________ (semnătură autorizată) în ziua _______ luna ________
anul _________.
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FORMULAR B
Emitent
___________________
(denumirea)

INSTRUMENT DE GARANTARE DE BUNĂ EXECUŢIE
Către,
JUDEŢUL SATU MARE
P-ţa 25 Octombrie, nr.1, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare, cod poştal 440026
Cu privire la procedura de achiziţie publică pentru încheierea acordului-cadru având ca obiect
”Poarta de est - dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între localităţile Garbolc şi
Bercu”, având codul CPV 45233120-6: Lucrări de construcţii de drumuri, încheiat între Judeţul Satu
Mare, în calitate de achizitor, şi ________________________, în calitate de executant,
Ne obligăm, prin prezenta, să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de
_______reprezentând ____% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima
sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel
cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat.
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din
partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________.
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a
garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
emitentului, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi
pierde valabilitatea.

Parafată de Emitent _______________________
în ziua ______ luna ________ anul _____.

(semnătură autorizată)
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FORMULAR 23
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul
autorităţii contractante
nr. _____/_____________

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către,
JUDEŢUL SATU MARE
440026, Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr.1

Ca urmare a invitaţiei de participare aparut in SEAP, nr. _____________ din _______________
(ziua/luna/anul)
privind
organizarea
procedurii
pentru
atribuirea
contractului
__________________________________________________________ (denumirea contractului de
achiziţie publică) noi ______________________________________ (denumirea/numele ofertantului)
vă transmitem alăturat, următoarele:
1. Documentul _____________________ (tipul, seria/numărul, emitent) privind garanţia
pentru participare, in cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;
2. Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conţinând, un original şi un număr de _____ copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta;
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare si vă satisface cerinţele.
Data completării _________________

Cu stimă,
Operator economic,
_______________________
(semnătura autorizată)
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FORMULARUL

24

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

Împuternicire
Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă prin care persoana care a semnat
oferta pe fiecare pagină este autorizată să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului
de achiziţie publică.
Împuternicirea poate avea şi o altă formă dar trebuie să conţină numele, prenumele şi
specimenul de semnătură al reprezentantului legal şi al persoanei care este împuternicită să semneze
oferta pe fiecare pagină. O traducere autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire în
oricare altă limbă decât limba română.
În cazul unei Asocieri un partener trebuie să fie nominalizat ca lider, iar această
nominalizare să fie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept
de semnătură ai partenerilor din cadrul Asocierii.
Opţiunea 1:
Numele şi prenumele _______________________________________________________
Semnătura
________________________________________________________________
În calitate de _____________________________________________________________
Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ______________________________
Data
___________________________
Opţiunea 2:
Numele şi prenumele _______________________________________________________
Semnătura
________________________________________________________________
În calitate de _____________________________________________________________
Prin prezenta o/îl împuternicesc pe
Numele şi prenumele _______________________________________________________
Semnătura
________________________________________________________________
În calitate de _____________________________________________________________
Să semneze oferta pentru şi în numele _________________________________________
Data
________________________
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Contract de lucrări
nr.______________din___________ 2012
În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
cu modificările şi completările ulterioare,
1. Părţile
JUDEŢUL SATU MARE reprezentat prin Ştef Mihai Adrian - preşedinte al CONSILIULUI
JUDEŢEAN SATU MARE având sediul în municipiul Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr.1, telefon
0261713589, cod fiscal 3897378, cont RO06TREZ54624840256XXXXX deschis la Trezoreria
operativă a municipiului Satu Mare, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
- ……... ................ ........................... ……………. ( denumirea operatorului economic)
............................................. sediu ………………… ........................................................................
telefon/fax .......................................... număr de înmatriculare ..................................... cod fiscal
...................................
cont
trezorerie.............................................................................................................. reprezentat prin
................................................................................................
(denumirea conducătorului)
funcţia............................................... , în calitate de executant, pe de altă parte,
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. diriginte – persoana desemnată de către achizitor să acţioneze ca şi diriginte de şantier în
scopurile contractului, având drepturile şi obligaţiile prevăzute în contractul de servicii încheiat în
acest scop cu achizitorul;
d. reprezentantul achizitorului – persoana/persoanele din cadrul personalului propriu al
achizitorului, desemnate de către reprezentantul legal al achizitorului să acţioneze în numele
acestuia, în scopurile contractului;
e. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
f. amplasamentul lucrării – locul/locurile unde vor fi executate lucrările ce fac obiectul
contractului;
g. organizarea de şantier – cheltuieli cu chirii terenuri, construcţii provizorii sau amenajări la
construcţii existente, utilităţi, transport muncitori precum şi orice alte cheltuieli de aceeaşi natură
necesare executantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a ctivităţilor contractului;
h. grafic de execuţie al lucrării – graficul de execuţie al lucrării, fizic şi valoric, pe obiecte şi pe
categorii de lucrări întocmit de către executant în cadrul ofertei acestuia, inclusiv formele revizuite
aprobate de către achizitor;
i. 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.
j. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
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3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să remedieze defecţiunile apărute în perioada
de garanţie la lucrarea „Poarta de est - dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între
localităţile Garbolc şi Bercu”, având codul CPV 45233120-6 - Lucrări de construcţii de drumuri,
în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ___________ lei, inclusiv TVA,
pentru execuţia lucrărilor menţionate la clauza 4.1.
5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este
de ____________ lei la care se adaugă TVA în valoare de ____________ lei.
6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract se întinde pe toată perioada de execuţie a lucrărilor menţionate la
clauza 4.1, inclusiv pe perioada de garanţie a acestora.
6.2. – (1) Executantul are obligaţia de a finaliza lucrarea ce face obiectul contractului în termen de
_______ luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuţie
anexat.
6.3. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnării procesului-verbal de recepţie
finală a lucrărilor executate.
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, predarea
amplasamentului şi emiterea de către achizitor a ordinului de începere al lucrărilor.
7.2 – Ordinul de începere a lucrărilor nu va fi emis decât după constituirea garanţiei de bună
execuţie în termenul, cuantumul, forma şi perioada de valabilitate prevăzute la clauza 12.1 din
prezentul contract.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- documentaţia de atribuire;
- propunerea tehnico-financiară a executantului;
- graficul de execuţie al lucrării;
- graficul de plăţi;
- dovada constituirii garanţiei de bună execuţie;
- lista subcontractanţilor cu datele de identificare ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia
(dacă este cazul).
9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrarea cu atenţia şi promptitudinea
cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
(2) Executantul are obligaţia să remedieze, pe cheltuială proprie, toate defecţiunile/viciile de
execuţie apărute în perioada de garanţie a lucrării.
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(3) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie
definitive, cerute de şi pentru contract, inclusiv organizarea de şantier.
(4) Pentru executarea lucrărilor, executantul va folosi utilaje/echipamente de cel puţin
aceeaşi calitate şi capacitate cu cele prevăzute în Formularul 18, şi va asigura minim personalul
tehnic de specialitate prevăzut în Formularul 15, din cadrul ofertei acestuia.
9.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa
tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
(2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului/dirigintelui, caietele de
măsurători (ataşamentele) şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau
care sunt cerute de achizitor/diriginte.
9.3 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului/dirigintelui în
orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul
consideră că dispoziţiile achizitorului/dirigintelui sunt nejustificate sau inoportune, acesta are
dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a
executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa orice modificări ale lucrării în măsura în care
acestea au fost dispuse sau aprobate de către achizitor / diriginte.
(3) Prin modificări ale lucrării, se înţeleg:
(a) modificări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract;
(b) modificări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;
(c) modificări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări;
(d) omiterea unor lucrări sau orice lucrare suplimentară, echipament, materiale sau
servicii necesare pentru lucrare;
(e) modificări al graficului de execuţie al lucrării;
9.4 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe
şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul
său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor)
în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate
de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor
sau al asigurării confortului riveranilor;
iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor,
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi
de metodele sale de lucru.
9.5 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de
începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrării.
9.6 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia, în măsura permisă de
respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care
deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din
sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.7 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică
cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către
traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege
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şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce
va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora
asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă
deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor,
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în
scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a
oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
9.8 - Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
9.9 – (1) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, dirigintelui, reprezentanţilor
Agenţiei Naţionale de Dezvoltare din Ungaria, reprezentanţilor Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Turismului, reprezentanţilor Secretariatului Tehnic Comun – VÁTI Budapesta, reprezentanţilor
Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră şi a oricărui alt organism abilitat să verifice modul
de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere, pe o periodă de 5 ani de la încheierea procesului
verbal de terminare a lucrarilor, documentele solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru
efectuarea verificărilor la faţa locului.
(2) În acest scop, executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentanţilor instituţiilor
menţionate la alin.(1) în toate locurile şi spaţiile în care acesta desfăşoară sau a desfăşurat activităţi
legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv acces la sistemele informatice şi
orice alte documente ce privesc gestiunea tehnică şi financiară a lucrării. Documentele trebuie să fie
uşor accesibile şi clasate (arhivate), astfel încât să înlesnească verificarea acestora.
(3) Executantul garantează că drepturile instituţiilor menţionate la alin. (1) vor fi aplicabile în
mod identic şi în privinţa subcontractanţilor sau altor persoane ce derulează activităţi legate de
îndeplinirea contractului.
9.10 - Executantul, la solicitarea achizitorului/dirigintelui are obligaţia de a participa la întâlnirile
de management realizate în scopul evaluării progresului lucrărilor, revizuirea planurilor şi
echipamentelor aferente lucrării, situaţia personalului, aprovizionarea cu materiale, plăţi, precum şi
orice alte dificultăţi apărute în îndeplinirea contractului.
9.11 – (1) Executantul va redacta un Jurnal de Şantier pentru înregistrări curente, în formatul
convenit de către diriginte. Jurnalul de Şantier va fi păstrat pe şantier iar reprezentantul
executantului va înregistra zilnic, minim următoarele informaţii:
1. Condiţiile atmosferice, întreruperea lucrului datorită condiţiilor meteorologice
nefavorabile, programul de lucru, numărul şi calificarea personalului ce lucrează pe şantier,
materialele aprovizionate, materialele încorporate în lucrări, utilajele defecte, testele
efectuate, eşantioanele trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi ordinele sau
dispoziţiile verbale date executantului de către achizitor/diriginte;
2. Anexe cu date detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe
şantier şi utilizate pentru calculul plăţilor către executant, cum ar fi lucrările terminate,
cantităţile reale, materiale aprovizionate acceptate pentru a fi încorporate în lucrări. Aceste
ataşamente fac parte din Jurnalul de Şantier, dar pot fi semnate, dacă este nevoie, ca
documente separate.
3. Lista obstacolelor şi a altor dificultăţi întâlnite de executant în execuţia lucrărilor.
(2) Datele înscrise în Jurnalul de Şantier vor fi contrasemnate de diriginte şi vor fi puse la
dispoziţia achizitorului/dirigintelui, oricând, la solicitarea acestora.
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9.12 - Executantul răspunde penal, contravenţional şi civil, după caz, pentru toate evenimentele/
prejudiciile cauzate terţilor pe perioada de valabilitate a contractului, ca urmare a nerespectării
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, sens în care va fi chemat în garanţie alături de achizitor
în toate eventualele acţiuni formulate împotriva acestuia în justiţie.
9.13- Executantul are obligaţia de a-l despăgubi pe achizitor pentru toate prejudiciile cauzate
acestuia ca urmare a nerespectării obligaţiilor asumate prin prezentul contract, atât pe parcursul
executării lucrărilor cât şi în perioda de garanţie a acestora, sens în care achizitorul este îndreptăţit
să facă reţinerile necesare, în limita prejudiciului creat, din sumele cuvenite executantului sau să
execute, în aceeaşi limită, garanţia de bună execuţie constituită de executant. În situaţia în care
cuantumul despăgubirilor excede valoarea garanţiei de bună execuţie, achizitorul este îndreptăţit să
întreprindă orice alte măsuri legale/convenţionale pentru repararea/recuperarea în totalitate a
prejudiciului creat.
10. Obligaţiile achizitorului
10.1 - La începerea lucrărilor, achizitorul are obligaţia de a emite ordinul de începere pentru
lucrările ce fac obiectul prezentului contract, în condiţiile prevederilor clauzei 7.2.
10.2 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, amplasamentul lucrării, liber
de orice sarcină.
10.3 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de maximum 45 zile de
la înregistrarea facturii la registratura achizitorului, condiţionat de confirmarea/acceptarea
situaţiilor de lucrări aferente de către diriginte şi respectiv reprezentantul achizitorului, precum şi
de admiterea recepţiei lucrărilor executate.
10.4 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia executantului documentaţia tehnico-economică
aferentă lucrării, precum şi orice alte documente/informaţii necesare îndeplinirii contractului de
care acesta dispune la data semnării prezentului contract.
10.5 – Dirigintele/reprezentantul achizitorului au obligaţia de a examina şi măsura lucrările care
devin ascunse, în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 – (1) În cazul în care, executantul nu reuşeşte să finalizeze lucrarea în perioada convenită
conform clauzei 6.2 din prezentul contract, achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,01%/zi întârziere din valoarea
lucrărilor rămase neexecutate.
(2) În cazul în care, executantul nu reuşeşte să respecte termenele intermediare din graficul
de execuţie al lucrării, anexă la contract, achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,01%/zi întârziere din valoarea
lucrărilor ce ar fi trebuit să fie executate până la data intermediară respectivă.
(3) Termenele intermediare din graficul de execuţie al lucrării sunt considerate date
contractuale.
(4) La expirarea termenelor intermediare şi respectiv a duratei de execuţie a lucrărilor,
executantul este de drept în întârziere, fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite conform clauzei 10.3, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi de
întârziere, o sumă echivalentă cu 0,01% / zi întârziere din plata datorată.
11.3 – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a solicita rezilierea cu plata de daune-interese.
11.4 - În cazul depăşirii duratei de execuţie a lucrărilor sau a termenelor intermediare, cu aplicarea
clauzei 11.1, achizitorul va fixa un termen tehnic rezonabil care să reprezinte 10% din termenul
aferent categoriei de lucrări aflată în întârziere, conform graficului de execuţie, ce va fi notificat
executantului până la care acesta să execute obligaţiile asumate prin contract. În situaţia
nerespectării acestui termen, achizitorul are dreptul să considere contractul reziliat, fără a fi
necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. În această situaţie executantul
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datorează achizitorului daune compensatorii, în cuantum de 10% din preţul fără TVA al
contractului.
11.5 – În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor, nu îşi
îndeplineşte îndatoririle în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini sau în cazul în care
executantul nu constituie garanţia de bună execuţie în termenul specificat la clauza
12.1 alin (2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen tehnic rezonabil care să
reprezinte 10% din termenul aferent categoriei de lucrări aflată în întârziere sau din termenul
prevăzut în contract pentru îndeplinirea obligaţiei respective, până la care activitatea acestuia să
intre în normal. În situaţia nerespectării acestui termen, achizitorul are dreptul să considere
contractul reziliat, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. În această
situaţie executantul datorează de asemenea achizitorului daune - interese, în cuantum de 10% din
preţul întregului contract, fără TVA.
11.6 – (1)Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că
această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.
(2) Contractul se reziliază de plin drept, prin simpla notificare a executantului, fără a fi
necesară nicio altă formalitate prealabilă, în situaţia rezilierii contractului de finanţare prin
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul
Major de Intervenţie 1.1, HURO/0802/033_AF, încheiat între Agenţia Naţională de Dezvoltare din
Ungaria şi Autoguvernarea Localităţii Garbolc. În această situaţie executantul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data notificării
sale privind rezilierea contractului de către achizitor.
11.7 – În cazul în care, în urma controalelor efectuate de organismele cu competenţe în gestionarea
fondurilor europene, vor fi luate măsuri de sancţionare a Consiliului Judeţean Satu Mare, în baza
prevederilor OUG nr. 66/2011 - privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,
ca urmare a neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor
contractuale şi/sau legale de către executant, atunci executantul va suporta toate consecinţele
măsurilor de sancţionare aplicate Consiliului Judeţean Satu Mare.

Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 (1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din preţul contractului fără T.V.A.,
respectiv de _________ lei şi se constituie prin: Instrument de garantare emis în condiţiile legii
de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în original, conform Formular B din
Secţiunea III a documentaţiei de atribuire, cu o durată de valabilitate cel puţin egală cu durata
execuţiei lucrărilor, la care se adaugă perioada de garanţie a lucrării şi un termen de minim 30 de
zile;
(2) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în cel mult 10 (zece) zile
de la semnarea contractului.
(3) Neprezentarea dovezii constituirii garanţiei de bună execuţie în termenul prevăzut la
clauza 12.1 alin.(2), dă dreptul achizitorului să considere contractul reziliat de drept şi să solicite
daune în cuantum de 10 % din valoarea contractului fără TVA.
12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, dacă
executantul nu îşi execută (total sau parţial), execută cu întârziere sau execută necorespunzător
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată
obligaţiile care nu au fost respectate.
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12.3 - Garanţia de bună execuţie se restituie în cuantum de 70% în termen de 14 zile de la
efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, urmând ca diferenţa de 30% să fie restituită în termen
de 14 zile de la efectuarea recepţiei finale, în măsura în care nu au fost emise pretenţii asupra ei în
condiţiile art. 12.2 .
12.4 - Garanţia tehnică (dată de furnizorii materialelor, echipamentelor, etc.) este distinctă de
garanţia de bună execuţie a contractului.
13. Începerea şi execuţia lucrărilor
13.1 - Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil şi oricum întrun interval ce nu poate depăşi 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la primirea ordinului în acest
sens din partea achizitorului.
13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie al lucrării şi să fie
terminate la data stabilită. Termenele intermediare, prevăzute în graficul de execuţie al lucrării, se
consideră date contractuale. În caz contrar, se vor aplica penalităţi conform clauzei 11.1, începând
cu prima zi după expirarea duratei de execuţie a lucrărilor respectiv a termenelor intermediare din
graficul de execuţie al lucrării, până la notificarea privind îndeplinirea efectivă a obligaţiilor
adresată achitorului de către executant.
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, graficul de execuţie al lucrării, nu
poate fi respectat, executantul va propune şi prezenta spre aprobare achizitorului/dirigintelui, un
grafic revizuit. Revizuirea graficului nu poate conduce în niciun caz la prorogarea termenului de
finalizare a lucrării, cu execepţia cazului prevăzut la clauza 14.1.
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile din documentele contractului. Părţile contractante au obligaţia de
a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor (reprezentantul achizitorului,
diriginte, reprezentantul executantului) ce urmează a desfăşura activităţi în scopul contractului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului/dirigintelui
la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
13.4 - (1) Cu privire la calitatea, verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor
precum şi condiţiilor de trecere a recepţiei lucrărilor executate, se vor respecta prevederile
Caietului de sarcini din Documentaţia de atribuire.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv
manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau
materiale puse în operă vor fi suportate de executant, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt
corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
achizitorului/dirigintelui.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului/dirigintelui, ori de câte ori astfel de
lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia
achizitorului/dirigintelui, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor
fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
14.1 - În cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin
încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului
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de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile pot stabili
prelungirea duratei de execuţie la care executantul are dreptul fără aplicarea clauzei 11.1;
14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevăzut la clauza 10.3; în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt
achizitorului/dirigintelui.
15. Recepţia lucrărilor
15.1 -Recepţiile lucrărilor executate vor fi de două tipuri:
1. Recepţie la terminarea lucrărilor, la finalizarea tuturor categoriilor de lucrări aferente
obiectului contractului (de la efectuarea acesteia începe să curgă perioada de garanţie);
2. Recepţie finală, la expirarea perioadei de garanţie a lucrării.
15.2 - (1) La terminarea tuturor lucrărilor ce fac obiectul contractului, executantul are obligaţia de
a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia
convocarea comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări confirmate în prealabil de diriginte şi acceptate de
reprezentantul achizitorului, precum şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va convoca
comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi
notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de recepţie.
15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
lucrărilor executate, cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a admite sau de a respinge recepţia.
15.4 – Recepţia la terminarea lucrărilor va avea loc în termen de maxim 14 zile de la notificarea
terminării lucrărilor.
15.5 – Recepţia finală a lucrărilor executate va avea loc în termen de maxim 14 zile de la expirarea
perioadei de garanţie.
16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
16.1. - Perioada de garanţie este de 60 de luni calendaristice şi curge de la data efectuării recepţiei
la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală.
16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia ca, în urma notificărilor emise de
achizitor, să execute, pe cheltuială proprie, toate lucrările necesare de refacere/ modificare/înlocuire
sau de remediere a viciilor şi a altor defecte apărute la lucrările ce au făcut obiectul contractului.
(2) Termenul de începere al activităţilor prevăzute la alin. (1) este de maxim 10 zile
lucrătoare de la primirea notificării scrise din partea achizitorului.
16.3 –(1) În situaţia în care executantul nu execută lucrările de remediere potrivit clauzei 16.2,
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute.
(2) Cheltuielile aferente executării lucrărilor de remediere efectuate potrivit alin. (1)
constituie prejudiciu creat achizitorului şi vor fi recuperate de la executant potrivit prevederilor
clauzei 9.13.
17. Modalităţi de plată
17.1 – Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant într-o singură tranşă, în termen
de maxim 45 zile de la înregistrarea facturilor la registratura Consiliului Judetean Satu Mare,
condiţionat de confirmarea/acceptarea situaţiilor de lucrări şi admiterea recepţiei la terminarea
tuturor lucrărilor executate.
17.2 – (1) În vederea efectuării plăţii, executantul va emite factură fiscală, numai după admiterea
recepţiei la terminarea lucrărilor executate şi o va depune la registratura Consiliului Judeţean Satu
Mare.
(2) Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări, întocmită
astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor.
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(3) Situaţiile de lucrări confirmate de către diriginte, vor fi depuse la achizitor în vederea
acceptării lor de către reprezentantul achizitorului şi convocării comisiei de recepţie la terminarea
lucrărilor.
17.3 - Pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract nu se vor acorda avansuri executantului.
17.4 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi
semnat de comisia de recepţie. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după
expirarea perioadei de garanţie, conform prevederilor art. 16.1.
18. Ajustarea preţului contractului
18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele din
propunerea financiară, anexă la contract.
18.2 - (1) Preţul contractului este ferm.
(2) Preţul contractului nu va fi supus niciunei ajustări datorate: inflaţiei, creşterii sau
scăderii forţei de muncă, costului materialelor sau a oricăror alte elemente care afectează execuţia
lucrării, cu excepţia modificărilor legislative ce afectează recapitulaţiile situaţiilor de lucrări.
19. Asigurări
19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apare în legătură cu lucrările executate, utilajele, instalaţiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să
verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi pentru eventualele daune sau prejudicii
aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile
prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina
persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
20. Subcontractanţi
20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă, în
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
20.3 - Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
20.4 - (1) Pe parcursul derulării contractului, executantul nu are dreptul de a înlocui
subcontractanţii nominalizaţi în ofertă şi nici să încheie contracte cu noi subcontractanţi, fără
acceptul achizitorului, care îşi rezervă dreptul de a solicita noilor subcontractanţi să prezinte
documente de eligibilitate şi calificare profesională pe care le consideră necesare. Eventualele
schimbări nu trebuie să conducă, în niciun caz, la modificarea propunerii tehnice sau preţului
contractului.
21. Cesiunea
21.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile născute
rămânând doar în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate prin prezentul
contract.
22. Forţa majoră
22.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.
22.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
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22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
22.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
23. Soluţionarea litigiilor
23.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
23.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul achizitorului.
24. Limba care guvernează contractul
24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
25. Comunicări
25.1 - (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.
25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
26. Legea aplicabilă contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 5 (cinci) exemplare, din care 2 (două)
pentru executant şi 3 (trei) pentru achizitor.
Achizitor,
JUDEŢUL SATU MARE
Consiliul Judeţean Satu Mare

Executant,
_________________
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ANEXA NR. 1
la Contractul de lucrări nr. ____ /_______

GRAFIC DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI
pentru lucrarea „Poarta de est - dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între localităţile Garbolc şi Bercu”

Nr.
crt.

Categoria de
lucrări

1

….

1

2

3

Durata contractului (luni)
…………………….

.....

2
...

EXECUTANT,
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ANEXA NR. 2
la Contractul de lucrări nr. _______/______

GRAFIC DE PLĂŢI
pentru lucrarea „Poarta de est - dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între localităţile Garbolc şi Bercu”

1. Valoarea lucrării : …………………… inclusiv TVA ;
2. Data efectuării plăţii : în termen de maxim 45 zile de la data înregistrării facturii la registratura Consiliului Judeţean Satu Mare,
condiţionat de acceptarea situaţiilor de lucrări şi admiterea recepţiilor lucrărilor executate.

EXECUTANT,

PREŞEDINTE,
Ştef Mihai Adrian

DIRECTOR ECONOMIC,
Venemozer Ana Erica
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