Anexa nr. 45– Model scrisoare de înaintare

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către Scoala Gimnaziala “Mircea Eliade” din Craiova
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea
achizitiei
directe
pentru
atribuirea
contractului
_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică),
noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă
transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia
pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de
atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de
________ copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________

Cu stimă,

Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )

OPERATOR ECONOMIC
_______________________
(denumire)

ÎMPUTERNICIRE
Subsemnatul(a)
(nume/
prenume),
domiciliat(a)
in
…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate
(CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP
…………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
……………………………… (denumire), cu sediul in …………………………….. (adresa
operatorului economic), CUI nr. ....., CIF nr. ......, imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna.
………………….……, domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de
……......................, la data de …………, CNP ……………………., avand functia de
……………………......, să ne reprezinte la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
de servicii având ca obiect:
………………………………………..
cod CPV:
…………………………………………………, organizată de Scoala Gimnaziala “Mircea Eliade”
din Craiova şi să semneze urmatoarele documente:
1. oferta;
2. răspunsurile la clarificări;
3. orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procesului de atribuire.
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a
Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de
achizitie publica.
Data
……………

_________________________
(numele persoanei imputernicite)
_________________________
(semnatura persoanei imputernicite)

Denumirea mandantului
S.C. _________________________
reprezentată legal prin
_________________________
(Nume, prenume)
avand functia de
_________________________
(Functie)
___________________________
(Semnătura autorizată )

Formular nr. 1
OPERATOR ECONOMIC

……………………………
(denumire, adresa, nr. telefon, fax, etc.)
DECLARAŢIE
Subsemnatul
....................................,
reprezentant
împuternicit
al
................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator, la procedura de .........................(se mentioneaza procedura)
pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect .................................. (denumirea
produsului/serviciului/lucrarii), cod CPV ........................., la data de .......................... (zi/luna/an),
organizata de Scoala Gimnaziala “Mircea Eliade” din Craiova declar pe propria răspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, că nu ma aflu in situatia de conflict de interese, respectiv nu am drept membri in cadrul
consiliului de administratie /organ de conducere sau supervizare si/sau actionari ori asociati
semnificatici persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv sau care se
afla in relatii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autoritaţii contractante sau a
furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire., si nu am 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. asa cum sunt acestea prevazute la art.60 alin.d) si alin.e) din Legea
98/2016/2006 privind achizitiile publice.
De asemenea, in situatia in care, pe parcursul derularii procedurii de atribuire, apare o situatie de
conflict de interese, ma oblig sa notific in scris, de indata, autoritatea contractanta.
Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante:
a) în ceea ce priveste organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: Genoveva
IOANA-Director, Ionelia BOJAN-Administrator financiar, Marinela DRĂGHICI-director adjunct,
Dan MARINESCU-profesor, Liliana CONSTANTIN-profesor, Katerina Iulia ANGHEL-profesor

Data completării: ……………

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

Anexa nr. 10.1

Operator Economic/terţ susţinător/subcontractant
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
pe propria raspundere privind neincadrarea in
dispozitiile art. 164 din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul, .............. reprezentant legal/ împuternicit al ......................... (denumirea
operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător/subcontractant al
/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din achizitia directa şi sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind achiziţiile publice, respectiv nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre
următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic/terţ susţinător/subcontractant,
..................................
(semnătură autorizata)

Anexa nr. 10.2
Operator Economic/terţ susţinător/subcontractant
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile
art. 165 din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul, ................................. reprezentant legal/împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător/subcontractant al
ofertantului, la achizitia directa pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect
....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de
................ (zi/luna/an), organizată de Scoala Gimnaziala “Mircea Eliade” din Craiova, declar pe
propria răspundere că mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la
bugetul general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în
care sunt stabilit pana la data solicitată;
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic/terţ susţinător/subcontractant,
..................................
(semnătură autorizată)

NOTA:
- Autoritatea contractantă exclude din procedura simplificata proprie orice operator economic despre
care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la
bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie
administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care
respectivul operator economic este înfiinţat.
- Autoritatea contractantă exclude din procedura simplificata proprie un operator economic în cazul
în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat
obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

Anexa nr. 10.3
Operator Economic/terţ susţinător/subcontractant
..........................
(denumirea)

DECLARAŢIE
pe propria răspundere privind neîncadrarea în
dispoziţiile art. 167 din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul, ................................. reprezentant legal/împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător/subcontractant al
ofertantului, la achizitia directa pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect
....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de
................ (zi/luna/an), organizată de Scoala Gimnaziala “Mircea Eliade” din Craiova, declar pe
propria răspundere că nu mă aflu în nici una din situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic/terţ susţinător/subcontractant,
..................................
(semnătură autorizată)

Operator economic/terţ susţinător/subcontractant
……………………………
(denumire, adresa, nr. telefon, fax, etc.)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR DIN DOMENIILE MEDIULUI,
SOCIAL SI A RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnat(ul)/(a), reprezentant legal (împuternicit) al ............................ (denumirea operatorului
economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea
ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă
care sunt în vigoare în Romania şi că le voi respecta pe toata durata de îndeplinire a contractului de achiziţie
publică de servicii.
De asemenea, declar pe propria răspundere ca în oferta financiară am inclus costul pentru îndeplinirea
acestor obligaţii.

Operator economic,
...................................
Reprezentant legal
......................................
(semnătura autorizată )

Formular nr.20B

Grafic de prestare a serviciilor

Nr. Denumirea
crt. serviciului

Cantitatea
(U.M.)

Data de prestare a serviciilor/Perioada de zile
calendaristice necesara fiecarei prestari de servicii

Ofertant,
.......................………..
(semnatura autorizata)

Anexa nr. 24 – Formular de ofertă - servicii
.............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .................................
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de
.................................lei (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor,
la care se adaugă TVA în valoare de ..............................................lei (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în
graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3.
Ne
angajăm
să
menţinem
această
ofertă
valabilă
pentru
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)

o

durată

de

respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim
garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în
mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa nr. 25- Centralizator de preţuri servicii
..........................................................
(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru servicii

Anexă la ofertă

Nr.

Activitatea

crt

(gama/faza)

Cantitatea

Preţul

Preţul

unitar

total

Lei

Lei

Taxa pe valoarea
adăugată

Lei

(col 2 x col 3)
0

1

2

1
2
....

TOTAL

TOTAL

Lei:

.............................................
(semnătura autorizată)

3

4

5

MUNICIPIUL CRAIOVA - PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI LICITAȚII - SERVICIUL LICITAȚII
Contract de achizitie publică de servicii: Servicii de proiectare – realizare SF privind Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din
municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale” Mircea Eliade” încheiat cu
………………….

Contract de achiziție publică de servicii
Nr. …………../................2018
Încheiat în baza Notei justificative nr. .............. / ................2018 al comisiei de evaluare a ofertelor a Scolii
Gimnaziale „Mircea Eliade” din Craiova si având în vedere alocarea de fonduri prin bugetul local,
clasificaţia bugetara: .............................
1. Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de achiziție publică de
servicii
Între
Scoala Gimnaziala nr.22 “Mircea Eliade”, adresa sediului: str. Closca nr.1 Craiova, jud. Dolj, tel./fax: +40
251439 865/+40 351432088, cont IBAN RO13 TREZ 24A6 5040 1710 130X deschis la Trezoreria
Operativa Municipiul Craiova, reprezentata prin dna.Genoveva Ioana-director, în calitate de achizitor, pe de
o parte
și
……………………., adresa sediului social: str. …………………………..............., jud …………, tel/fax:
………….
număr
de
înmatriculare
……………..,
CUI.
……………,
cod
IBAN
………................................………, deschis la Trezoreria ………………, reprezentată prin ……………administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiții
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a) Contract - prezentul contract și toate anexele sale;
b) achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
d) servicii - activități a căror prestare face obiect al contractului;
e) produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f) forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă
și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și
care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural și vice versa, 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 şi preţul contractului
4.1 – Prestatorul se obligă să presteze: Servicii de proiectare – realizare SF privind Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale” Mircea Eliade”, în perioada/perioadele convenite şi în
conformitate cu cerinţele Temei de proiectare nr.............../...............2018 și cu obligaţiile asumate prin oferta
adjudecata şi prin prezentul contract.
1

MUNICIPIUL CRAIOVA - PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI LICITAȚII - SERVICIUL LICITAȚII
Contract de achizitie publică de servicii: Servicii de proiectare – realizare SF privind Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din
municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale” Mircea Eliade” încheiat cu
………………….

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului: Servicii
de proiectare – realizare SF privind Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova
prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale” Mircea
Eliade”.
4.3 -Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului
de către achizitor, este de ……………. lei (excl. TVA), la care se adaugă TVA ……….lei.
5. Durata contractului
5.1 – Durata de prestare a serviciilor este de 15 zile calendaristice de la data semnarii contractului de
servicii de catre ambele parti.
5.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin
contract.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) Tema de proiectare nr............./..............2018, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse
până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de
evaluare.
7. Obligațiile principale ale prestatorului
7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele
convenite și în conformitate cu cerințele Temei de proiectare nr............../.............2018 şi cu obligațiile
asumate prin oferta adjudecata și prin prezentul contract.
7.2 - (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în Tema de
proiectare nr........../.............2018 privind achiziţia și oferta adjudecata, anexe la contract.
(2) În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata că anumite elemente ale ofertei
adjudecate sunt inferioare sau nu corespund cerințelor precizate în Tema de proiectare nr.
............../...............2018 privind Servicii de proiectare – realizare SF privind Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale” Mircea Eliade”, prevalează prevederile Temei de proiectare.
7.3 – Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în
propunerea tehnica.
7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i)reclamaţii și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite
pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și
ii)daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel
de încălcare rezultă din respectarea Temei de proiectare întocmit de către achizitor.
7.5 – Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii,
direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care
au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul
procedurii de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care autoritatea contractantă a
încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de
cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului
respectiv.
7.6 – Prestatorul are obligatia sa studieze toate prevederile din Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de
accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/1/, Axa prioritara 10
Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare,
inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare. Obiectiv specific 10.1. Cresterea gradului de participare
la nivelul educatiei timpurii si invatamanului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire
timpurie sistemului, Apel dedicat invatamantului obligatoriu si sa se asigure ca a parcurs toate informatiile
prezentate in acest document si sa intocmeasca documentatia tehnico-economica respectand cu strictete toate
cerintele grilelor de analiza a conformitatii, respectiv anexele de la Ghidul solicitantului.(www.inforegio.ro;
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www.adroltenia.ro).
7.7 – Prestatorul, fara a emite vreo pretentie, se obligă să cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor
pentru documentaţia elaborata, precum si drepturile de copiere, multiplicare, publicare, achizitorul
urmând a avea dreptul de a utiliza documentaţiile pentru următoarele faze ale proiectului fără acordul scris
al prestatorului.
7.8 – (1) Prestatorul are obligatia ca ori de cate ori apar modificari ale conditiilor stabilite prin Ghidul
Solicitantului aferent Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Imbunatatirea
infrastructurii educationale, sa revizuiasca in mod corespunzator documentatia tehnica, fara a pretinde
costuri suplimentare, intr.-un termen rezonabil solicitat de beneficiar sau impus de A.D.R./M.D.R.A.P. etc.,
astfel incat sa fie eliminate riscurile de pierdere a finantarii prin P.O.R. 2014-2020.
(2) De asemenea, avand in vedere ca documentatia tehnica va fi verificata si avizata la nivelul A.D.R.
Sud-Vest Oltenia, care poate solicita clarificari si respectiv completari la documentatia prezentata,
prestatorul are obligatia de a transmite achizitorului raspunsuri/completari la documentatia de proiectare
intocmita, in termenul precizat de achizitor, fara a pretinde costuri suplimentare. Daca este cazul, vor fi
atasate documente justificative pentru echipamentele si/sau lucrarile si/sau serviciile solicitate prin tema de
proiectare etc., pentru care nu exista standarde de cost.
(3) Avand in vedere ca proiectul si intreaga documentatie de proiectare vor fi verificate si avizate de
catre o echipa de experti evaluatori independenti, nominalizati de M.D.R.A.P.F.E. care pot solicita clarificari
si respectiv completari la documentatia prezentata, prestatorul are obligatia de a transmite achizitorului
raspunsuri/completari la documentatia de proiectare intocmita, in termenul precizat de achizitor, fara a
pretinde costuri suplimentare.
7.9 – (1) Prestatorul are obligaţia de a preda întreaga documentaţie (atât piesele scrise, cât şi cele desenate)
atât în format electronic (obligatoriu CD/DVD, în formate editabile dwg şi pdf), cât şi pe suport de hârtie,
astfel:
-documentaţii pentru obtinerea avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism, necesare emiterii
autorizatiei de construire si alte avize/acorduri dacă acestea sunt necesare - 2 exemplare scrise + 2
exemplare pe suport digital;
-studiul topografic, studiul geotehnic, studiul de fezabilitate, alte studii necesare - 2 exemplare scrise + 2
exemplare pe suport digital.
(2) Documentele predate in formate dwg si pdf, trebuie sa poarte semnăturile si stampilele tuturor
persoanelor implicate in realizarea si verificarea documentaţiilor.
7.10 – După predarea documentaţiei către autoritatea contractanta, proiectantul are obligatia prezentarii si
sustinerii documentatiei in cadrul Comisiei Tehnico–Economice a municipiului Craiova, in vederea obţinerii
avizului acesteia, aviz ce reprezinta acceptarea propunerii tehnice nu si transferul de responsabilitate asupra
membrilor Comisiei Tehnico–Economice, prestatorul fiind deplin responsabil in acest sens. Avizul este
necesar în cadrul procedurii de aprobare in Consiliul Local.
7.11 – Prestatorul se obliga ca la solicitarea achizitorului, ca urmare a necesităţilor impuse de receptia
serviciilor, să realizeze pe cheltuiala sa toate completarile solicitate, în termenul impus de acesta.
7.12 - Prestatorul se obliga sa realizeze, daca sunt necesare, documentatiile si sa obtina si alte avize/acorduri
daca acestea sunt necesare (ex.Agentia pentru Protectia Mediului, Politia Rutiera, etc.).
7.13 - Dacă pe parcursul evaluarii proiectului apar solicitari din partea evaluatorilor de modificare a
documentatiei tehnice, prestatorul va proceda la intocmirea celor solicitate si depunerea acestora in intervalul
de timp impus prin adresa inaintata in acest sens, fara costuri suplimentare.
7.14 – Daca in urma evaluarii proiectului acesta va fi respins din vina exclusiva a prestatorului, acesta va
proceda la revizuirea proiectului conform celor solicitate si depunerea acestora in intervalul de timp impus de
autoritatea contractanta, fara a solicita costuri suplimentare.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2 - Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul prevăzut.
8.3 – Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator numai dupa receptia acestora, respectiv: după
verificarea şi aprobarea serviciilor de către beneficiar şi aprobarea documentaţiei tehnice + indicatorii
tehnico-economici aferenţi prin validarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu ordin de
plata prin Trezorerie în termen de maxim 30 de zile calendaristice.
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9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, atunci
achizitorul are dreptul de a percepe ca penalităţi o dobândă legală penalizatoare, stabilită conform art.3 din
Ordonanţa Guvernului nr.13/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se
calculează asupra valorii serviciilor contractate si neprestate, de la data la care prestatorul este în întârziere
faţă de termenul prevăzut pentru prestarea serviciilor şi până la data finalizării serviciilor ce nu au fost
prestate. Prestatorul este în întârziere faţă de termenul din contract, începând cu prima zi care urmează după
data la care termenul s-a împlinit, fără a fi nevoie de nicio procedură prealabilă de notificare a întârzierii.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu işi onorează obligaţiile în termenul stabilit la art.8.3, atunci acesta are
obligaţia de a plăti o dobândă penalizatoare, calculată conform art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2011 cu
modificările și completările ulterioare, asupra sumei legal facturate conform prezentului contract și
neachitată.
9.3 – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii
lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare fată de documentatia tehnico-economică
aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, vor fi suportate de prestator in solidar cu
proiectantul/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialităti, persoane fizice sau juridice, în
solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului si/sau a beneficiarului în baza unui
raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.
9.5 – (1) In cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenii si conditiile
prevazute prin contract, indeosebi in ceea ce priveste calitatea documentatiilor intocmite, autoritatea
contractanta are dreptul sa solicite daune pentru prejudiciul cauzat, prestatorul fiind obligat sa repare
pecuniar prejudiciul constatat autoritatii contractante, prin neexecutarea/executarea necorespunzatoare si/sau
cu intarziere a prestatiilor la care este indatorat prin prezentul contract si a legislatiei in vigoare. Prejudiciul
sesizat reprezinta echivalentul valorii totale a fondurilor ce ar putea fi atrase pentru realizarea proiectului.
(2) Daunele interese pot fi solicitate pentru:
-respingerea cererii de finantare din cauza intocmirii defectuoase a documentatiei de proiectare, situatie ce
poate conduce la pierderea finantarii;
-neindeplinirea indicatorilor din motive de proiectare defectuoasa;
-omisiuni si greseli de proiectare constatate in orice faza a investitiei.
9.6 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța 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.
9.7 - (1) Achizitorul va fi îndreptățit să rezilieze unilateral contractul și dacă prestatorul:
a) nu constituie garanţia de bună execuţie, de nici un fel, daca este cazul;
b) subcontractează sau cesionează obligațiile contractuale, peste limitele stabilite prin prezentul contract;
c) nu îndeplinește total sau parțial obligațiile prevăzute în contract cu plata unei despăgubiri în sarcina
prestatorului;
- (2) În cazurile prevăzute la literele a, b, c, contractul se consideră desfiinţat de plin drept fără punerea
în întârziere şi fără orice altă finalitate prealabilă.
9.8 - Contractul încetează în următoarele situaţii:
a) de drept
a1) prin încetarea activității prestatorului (faliment, dizolvare, desființare, lichidare voluntară, etc);
a2) la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de către părți;
a3) dacă forța majoră acționează pe o durată egală sau mai mare de 15 zile și care face imposibilă executarea
obligațiilor de către părțile semnatare ale prezentului contract;
b) Prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor
contractuale.
c) prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante, în perioada de valabilitate a acestuia,
fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii
contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu
dispoziţiile dreptului comun, în una dintre următoarele situații:
c1) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat
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excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.164-167 din Legea privind achizițiile publice
nr.98/2016;
c2) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a
obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de
Justiție a Uniunii Europene.
d) prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante în situația în care intervin modificări ale
prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât cele prevăzute la art. 221 din Legea
nr. 98/2016, care se realizează fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile
legii.
Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului-nu este cazul
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu prevederile Temei de proiectare nr.
............/..............2018 şi oferta adjudecata.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute
de si pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurarii acestora este prevazută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta
le-a cuprins în Tema de proiectare nr............../....................2018.
13. Recepţie şi verificări
13.1 - Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu oferta
adjudecată şi prevederile Temei de proiectare nr............./..................2018.
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu
prevederile din prezentul contract.
13.3 – Prestatorul se obliga ca la solicitarea achizitorului, ca urmare a necesităţilor impuse de receptia
serviciilor, să realizeze pe cheltuiala sa modificările, răspunsurile şi completarile solicitate în termenul impus
de acesta si sa-si insuseasca documentatia.
13.4 – Serviciile prestate vor fi considerate receptionate dupa verificarea si aprobarea acestora de catre
beneficiar, si aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici aferenti prin hotarari ale
Consiliului Local al mun.Craiova.
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data semnării contractului de
servicii.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri din vina exclusivă a achizitorului, părţile vor stabili de
comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului prin act adițional;
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care
se calculează de la data semnarii contractului.
(2) În cazul în care:
i)orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii)alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator, îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și
vor semna un act adițional.
14.3 - Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare, pentru
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motivele expuse la art.14.2 alin.(2) acesta are obligația de a notifica acest lucru, cu minim 3 zile înainte de
expirarea termenului de prestare a serviciilor, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate se face cu acordul părților, prin act adițional.
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului începând cu
prima zi care urmează după data la care termenul s-a împlinit si pana la data indeplinirii obligatiilor, fără a fi
nevoie de nicio procedură prealabilă de notificare a întârzierii.
15.Modificarea contractului
15.1 - (1) Modificarea prevederilor contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate se
face în condiţiile prevăzute la art.221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
(2) Modificarea prevederilor contractului de achiziţie publică altfel decât în cazurile prevăzute la
art.221 din Legea 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu
dispoziţiile legii.
15.2 - (1) Modificarea prevederilor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părți, în
scris, prin act adițional.
(2) Partea care solicită modificarea contractului are obligația de a notifica cealaltă parte, în scris, în
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situația ce poate conduce la modificarea
contractului.
16. Ajustarea prețului contractului
16.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
16.2 - Pretul unitar al serviciilor, are caracter ferm si nu se modifica pe perioada valabilitatii contractului.
17. Subcontractanți – nu este cazul
18. Terţi susţinători-nu este cazul
19. Forţa majoră
19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
19.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
19.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
19.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din
părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
20. Soluţionarea litigiilor
20.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune 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.
20.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele
judecătoreşti din România în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, conform prevederilor Legii
nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ.
21. Limba care guvernează contractul
21.1- Limba care guvernează contractul este limba română.
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22. Comunicări
22.1 - (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.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
23. Legea aplicabilă contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România
24. Cesiunea
24.1 – Transferul total sau parțial al obligațiilor prestatorului rezultate din prezentul contract este strict
interzis, cu excepția cesiunilor prevăzute În contract şi actele normative în vigoare.
24.2 – Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract în condiţiile Codului Civil, prin
acordul scris al ambelor părţi.
25. Dispoziţii finale
25.1 - Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de către Scoala Gimnaziala
„Mircea Eliade” din Craiova.
Părţile au înţeles să încheie azi ..................., prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 (două)
exemplare la achizitor şi 1 exemplar la prestator.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,
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