ROMÂNIA
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA ARGETOAIA
NR._________/___________
CONTRACT DE SERVICII
nr.__________data_______________
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, a Hotărârii Guvernului nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a p revederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 si a
Raportului achizitiei directe nr. ………/……… s-a încheiat prezentul contract de servicii,
1.Părțile contractante

intre

Autoritatea contractantă Comuna Argetoaia prin Primăria Argetoaia, cu sediul în
localitatea Argetoaia, str.Constantin Argetoianu, nr.186, telefon 0251452701, f ax
0251452701, cod fiscal 4554190, cont IBAN: ____________________________, deschis la
Trezoreria Municipiului Craiova, reprezentat prin domnul Lucian Vinatoru – primar, î n
calitate de achizitor, pe de o parte
şi
S.C.________________________, C.U.I.____________, înregistrată în Registrul
Comerţului
sub
nr.__________,
cu
sediul
la
adresa:______________,
telefon/fax:__________,
cont
trezorerie__________________,
deschis
la
Trezoreria_____________, reprezentată prin____________, în calitate de PRESTATOR, pe
de altă parte,
s-a incheiat prezentul contract.
2. Definiţii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – orice contract de achiziţie publică sau acord –cadru.
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;
d. servicii – activitate a carei prestare face obiectul contractului, asa cum este prevazuta in
caietul de sarcini ;
e. durata contractului - intervalul de timp in care prestatorul presteaza serviciile pe care le
presupune indeplinirea contractului, asa cum acestea sunt prevazute in oferta si in contract,
inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de
forta majora, incepand cu data incheierii contractului sau dupa caz, a primirii ordinului de
incepere a prestatiilor ;
f. oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara ;
g. propunerea tehnica – document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de
sarcini, stabilite de autoritatea contractanta ;

h. propunerea financiara – document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute
prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale ;
i. rezilierea contractului – se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fara ca
aceasta să aduca atingerea prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii ;
j. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa.
Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
k. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in
caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
l. zile – zile calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile
lucrătoare.Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei zile a termenului
şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului ; ziua în cursul căreia a avut
loc un e veniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul
termenului.Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare
legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei
zile lucrătoare.
3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare - studiu topografic, studiu
geotehnic, studiu de fezabilitate, expertiza tehnica in constructii si documentatii pentru
obtinere avize, acorduri şi autorizaţii pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de
interes local in comuna Argetoaia, judetul Dolj”, în perioada convenită, în conformitate cu
oferta sa, cu cerinţele din caietul de sarcini şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract,
4.2. Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit in prezentul contract
pentru serviciile prestate, in conformitate cu prevederile art.5 din prezentul contract.
5. Pretul contractului
5.1. – Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre
achizitor, este de ...................... lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de
.................... lei.
5.2. – Plata studiului de fezabilitate se va efectua dupa obtinerea finantarii prin PNDL si
doar daca proiectul va fi finantat prin PNDL.
6. Durata contractului
6.1. Contractul de servicii intra in vigoare la data de ............................, data semnării lui de
către ambele părţi.
6.2. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în prezentul contract în termen de
90 zile calendaristice de la data semnării contractului.
6.3. Prezentul contract încetează să mai producă efecte la data eliberării garanţiei de bună
execuţie a contractului.

7. Documentele contractului
7.1. Documentele prezentului contract sunt:
- Caietul de sarcini
- Propunerea tehnica;
- Propunerea financiara;
- Garanţia de bună execuţie;
- Acordul de asociere (dacă este cazul);
- Acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului;
7.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în
caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
8. Standarde
8.1 Serviciile prestate in baza contractului, vor respecta standardele si prescriptiile tehnice in
vigoare si cerintele achizitorului prezentate in caietul de sarcini.
9. Obligatiile prestatorului
9.1.Prestatorul se obliga sa presteze serviciile cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat, la standarde si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica,
in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu clauzele prezentului contract.
9.2. Prestatorul se obliga sa cedeze achizitorului prin cesiune exclusivă toate drepturile
patrimoniale de autor asupra studiului de fezabilitate respectiv, asupra do cumentatiei
solicitate potrivit clauzei 9.6., privind obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de
interes local in comuna Argetoaia, judetul Dolj”, pe durata nedeterminata si fără limită de
teritoriu . In consecintă, însuşi prestatorul, titular al dreptului de autor- nu mai poate utiliza şi
nici nu mai poate transmite drepturile patrimoniale de autor asupra studiului de fezabilitate
unei alte persoane.
9.3. Prestatorul se obliga să răspundă si sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate, etc.),
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.
9.4. – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
caietul de sarcini. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului.
9.5.Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materiale, instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă,
cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract, pe toată perioada de derulare a
contractului.
9.6. Prestatorul va preda achizitorului conform prevederilor caietului de sarcini,
documentația cuprinzând:
- studiul de fezabilitate
-studiul geotehnic
-studiul topografic
-documentația pentru obținerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor
9.7. Costul pentru obținerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor se va suporta de către
beneficiar.
9.8. Predarea documentaţiei tehnice întocmite fără respectarea cerinţelor caietului de sarcini
şi ale contractului constituie nerespectarea termenelor specificate la clauza 6.

10. Obligatiile achizitorului
10.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, documentatia cu toate datele
tehnice si economice intocmite in urma prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului
contract, in conformitate cu cele prevazute in caietul de sarcini.
10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit la clauza
15.1.
10.3. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii
contractului.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a solicita, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01 % pe zi din valoarea contractului de la data
constatării neîndeplinirii obligațiilor contractuale și până la data îndeplinirii efective a
obligațiilor.
11.2 În cazul în care prestatorul nu achită penalităţile de întârziere stabilite conform clauzei
11.1 în termen de 30 zile, atunci achizitorul îşi rezervă dreptul de a sista plata facturilor până
la îndeplinirea efectivă a obligaţiei de plată.
11.3 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevazut la clauza 15.1,
atunci prestatorul are dreptul de a percepe, ca dobânda penalizatoare, o sumă echivalentă cu
0,01% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligațiilor.
11.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de
daune-interese.
11.5 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.
Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în scopul
asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a
contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de ambele părţi, în
cuantum de 5 % din preţul contractului fără TVA respectiv, .................. lei.
12.2 Garanţia de bună execuţie este irevocabila şi se constituie prin virament bancar sau
printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o
societate de asigurări. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de bună
execuție se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza
declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
12.3 Indiferent dacă instrumentul de garantare este emis de o societate bancară sau de o
societate de asigurări şi indiferent de forma în care sunt prezentate scrisorile de garanţie
acestea nu pot conține prevederi privind proceduri, condiţii, termene sau orice alte obligaţii în
sarcina achizitorului faţă de orice alte persoane fizice sau juridice române şi străine care au
calitatea de terţi faţă de prezentul contract.

12.4 În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, se va
accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
12.5 Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri
succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.
În cazul prevăzut la alin. precedent, contractantul are obligaţia de a deschide un cont
la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent în administrarea acestuia.
Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis
nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului, fără TVA.
Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze
contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului
până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul şi va înştiinţa
contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.
Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot
fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se
prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă
a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.
Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea contractantului.
12.6 Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul
în care contractantul nu î şi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract.
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are
obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de
garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al
prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul
are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
12.7 Garanţia de bună execuţie se restituie, in conditiile legii, in cel mult 14 zile de la data
indeplinirii de către prestator a obligatiilor asumate prin prezentul contract dacă achizitorul
nu a ridicat pana la aceea data pretenții asupra ei.
13. Receptie si verificari
13.1. Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini, fapt consemnat printr-un
proces verbal de recepţie.
13.2 (1) Prestatorul va inainta documentatia achizitorului, in vederea verificarii conformitatii
acesteia cu prevederile caietului de sarcini in termenul prevăzut la clauza 6.2.
(2) Verificările vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract în
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la predare. Achizitorul are obligatia de a notifica
prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
13.3. In cazul in care, in urma verificarilor efectuate in termenul prevazut la alineatul
precedent, achizitorul constată lipsa sau neconformitatea documentatiei depuse, prestatorul
este obligat să efectueze modificarile solicitate in termen de 5 zile de la primirea notificarii.
13.4 In cazul lipsei sau neconformitati documentatiei depuse, perioada cuprinsa intre data
limita prevazuta la art. 6.2. si receptia serviciilor efectuate, se considera neindeplinirea la
termen a contractului si da dreptul achizitorului de a pretinde penalitati calculate conform
clauzei 11.
14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
14.1. (1) Prestatorul are obligatia de a i ncepe prestarea serviciilor de la data semnarii
contractului.
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri, datorate in exclusivitate achizitorului,
partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului

14.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de
parti, termen care se calculeaza de la data semnării contractului.
(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau
ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile a surveni altfel decat prin incalcarea
contractului de prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor
semna un act aditional.
14.3. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o pr elungire a termenului de
prestare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitati prestatorului.
15. Modalitati de plata
15.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de 30 de zile de la
data înregistrarii facturii la sediul achizitorului. Factura va fi insotită obligatoriu de procesul
verbal de recepţie a documentatiei care fac obiectul contractului. Facturile emise înainte de
acceptarea documentaţiei nu constituie obligaţie de plată pentru achizitor şi vor fi restituite
prestatorului în termen de 15 zile de la primire.
15.2 Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului
de achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca achizitorul
sesizeaza prestatorul despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, in termen
de 15 zile de la primirea facturii. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre
achizitor a noilor facturi prezentate de catre prestator completate cu date corecte, potrivit legii
si contractului.
15.3. Prestatorul este răspunzător de corectitudinea si exactitatea datelor înscrise în facturi si
se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât si foloasele realizate necuvenit, aferente
acestora.
Sumele încasate în plus cât si foloasele realizate necuvenit aferente acestora (pe perioada de
la incasare până la constatarea lor) se vor stabili in urma verificărilor efectuate de organele de
control financiar intern ale achizitorului sau alte organe abilitate de lege.
• Sumele se vor recupera prin compensare din facturile neachitate pe aceeași lucrare.
• Executantul se obligă să restituie sumele datorate in termen de 3 zile de la data
constatării și instiințării lui, achitarea efectuându-se prin mijloace de plată obișnuite,
în contul achizitorului.
16. Ajustarea pretului contractului
16.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate
de către prestator în propunerea financiară.
16.2. Pretul contractului nu poate fi ajustat.
17. Amendamente
Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional.
18. Subcontractanţi
18.1 Prestatorul are obligaţia, în cazul în care sucontractează, de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
18.2 (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor desemnați, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum
şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la prezentul contract.

18.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul, cât și pentru modul în care subcontractanții îşi îndeplinesc obligațiile.
(2) Sucontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator, de modul în care își
îndeplinește partea sa din contract.
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terțe părți partea de contract
încredințată lui de către prestator.
(4) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia
nu îşi îndeplinesc partea lor din contract și poate schimba oricare subcontractant dacă acesta
nu şi-a îndeplinit partea sa din contract.
18.4 (1) Subcontractanții au dreptul de a-și exprima, la momentul încheierii contractului de
achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică,
după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea
contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia
acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate
contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant
atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor
asumate de subcontractant.
(2) În condițiile în care subcontractantul/subcontractanții îşi exprimă opţiunea de a fi
plătit/plătiți direct, autoritatea contractantă stabilește, în funcție de momentul încheierii
contractului de achiziție publică sau de momentul introducerii acestora în cadrul contractului
de achiziţie publică, clauzele contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al
obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract
aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile
alineatului precedent.
18.5 Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării prezentului
contract, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a
contractului, în condițiile art.221 din Legea nr. 98/2016. Schimbarea subcontractantului nu va
modifica preţul contractului şi va fi notificată și supusă aprobării prealabile a achizitorului, în
condițiile prevederilor art.219 din Legea nr. 98/2016.
18.6 Prestatorul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale experților,
agenților, salariaților acestora, ca și cum ar fi actele sau faptele prestatorului, ale experților,
agenților sau salariaților acestuia. Aprobarea de către achizitor a subcontractării oricărei părți
a contractului de servicii sau a angajării de către prestator a unor subcontractanți pentru
desfășurarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera prestatorul de
niciuna dintre obligațiile sale asumate prin prezentul contract.
18.7 Orice schimbare a subcontractantului, fără aprobarea prealabilă și exprimată în scris a
achizitorului, sau orice încredințare a serviciilor de către subcontractant unei terțe părți va fi
considerată o încălcare a prezentului contract de servicii.
19. Cesiunea
19.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate
prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
(2) Prestatorul poate cesiona creanțele născute din contract numai cu acordul expres al
achizitorului; în lipsa acordului, cesiunea nu îi este opozabilă achizitorului, prin urmare nu
produce efecte.
19.2 Cesiunea creanțelor născute din contract nu va exonera prestatorul de nicio
responsabilitate privind garanţia sau oricare dintre obligațiile asumate prin contract.

20. Forta majora
20.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.
20.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie
in vederea limitarii consecintelor.
20.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 30
zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
21. Solutionarea litigiilor
21.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
21.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca d isputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania.
22. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.
23. Comunicari
23.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
23.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
24. Legea aplicabila contractului
24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Parţile au înteles să încheie azi ........................ prezentul contract în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.
Achizitor,
Comuna Argetoaia prin
Consiliul Local Argetoaia
Primar,
Lucian Vinatoru

Prestator,

Secretar,
Dragos Vinatoru
Contabil,
Daniel Drula

CFPP,

Formularul nr. 1
…………………………….......
Denumirea (numele
ofertantului)

Autoritatea Contractantă
COMUNA ARGETOAIA prin
PRIMĂRIA ARGETOAIA

Nr. …… din …………… 2016
(data)

Nr. ……. din …….… 2017,
ora……... (data)
(se va completa la Registratura, la
depunerea ofertei)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către: PRIMĂRIA ARGETOAIA
Ca urmare a invitaţiei de participare nr. .....………..din ........………… /(ziua/luna/anul), privind
achizitia directă pentru atribuirea contractului având ca obiect ____________________, noi
…………… (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat coletul sigilat şi marcat în
mod vizibil, în original:
• Coletul conţinând oferta şi documentele care o însoţesc.
• Informaţii în legătură cu ofertantul:
• numele şi prenumele reprezentantului legal sau persoanei/persoanelor
împuternicite_______________________________________________
să semneze documentele pentru achizitia directă mai sus menționată
• adresa pentru corespondenţă valabilă pentru comunicare la prezenta
achiziție.......................................................................................................
• telefon: ………….......................................................................................
• fax: ……………….....................................................................................
• e-mail: ……………....................................................................................
• site Internet (dacă e cazul): ………….......................................................
Data completării ......................
Ofertant / Lider de asociaţie,
.........................................................(numele operatorului economic)
………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

Operator economic
________________________________
(denumirea/numele)

Formularul nr. 2 - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 referitor la
conflictul de interese din Legea nr. 98/2016
Operator economic
.......................................................................................................................................................
(denumire)
1.Subsemnatul/a..........................................................................,reprezentant legal/împuternicit al
..................................., (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de
ofertant la achiziția publică de:............................................................................................, declar
pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din achiziția directă și sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese
orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59 din Legea
98/2016, cum ar fi următoarele:
• participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
• participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane
care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a
unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
• participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de
altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi
imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
• situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
• situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al
doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în
cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în
procedura de atribuire.
2. Subsemnatul/a declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.
3. Subsemnatul/a 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, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi
ai..............................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legătură cu activitatea noastră.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul in Declaraţii » din Noul
Cod Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane
dintre cele prevazute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în
vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit
legii ori împrejurãrilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data completării

Operator economic
........................................
(Ştampila şi semnătura autorizată în original)

Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

Formularul nr. 3

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:................................................................................
2.Codul fiscal:..........................................................................................
3. Adresa sediului central:.........................................................................
4.Telefon:.................................................................................................
Fax:...........................................................................................................
E-mail:.......................................................................................................
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ..............................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ___________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare.................................
Se va atasa, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de
funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie.

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

OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL nr. 4

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
______________________________________________________________, ne oferim ca, in
conformitate
(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in invitatie si caietul de sarcini, sa prestam serviciile de
elaborare servicii de proiectare (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de fezabilitate,
expertiza tehnica in constructii si documentatii pentru obtinere avize, acorduri şi autorizaţii)
pentru obiectivul „Modernizare drumuri de interes local in comuna Argetoaia, judetul Dolj”
la un pret de ……………………..…lei fara TVA,

(suma in litere si in cifre)
la care se adauga TVA-ul în valoare de ................................................. lei.
(suma in litere si in cifre)
• Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in
……………..zile calendarisitice de la semnarii contractului.
• Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de_______________________
zile
(durata in litere si cifre)
calendaristice, respectiv pana la data de___________________
(ziua/luna/anul)
si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
• 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.
• Alaturi de oferta de baza:
|_| de punem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
• Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din invitatia de participare.
Garantia de buna executie se constituie prin:
• Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii;
• Depunerea la caserie a sumei in numerar;
• Retineri successive din sumele datorate pentru facturi partiale;
(se va bifa una dintre aceste modalitati de constituire a garantiei de buna executie).
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

