Declaratie pe propria raspundere
Partea I: Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea
contractantă
Identitatea achizitorului
Denumire oficială:
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
Țară:
România
Informații privind procedura de achiziții publice
Tipul procedurii
Negociere fara publicare prealabila in conformitate cu art.104, alin.(1), lit.c) din Legea
98/2016 privind achizitiile publice;
Denumire:
“Lucrări pentru restaurarea și conservarea ruinelor capului de pod al lui Traian de la
Drobeta Turnu Severin”.
Scurtă descriere:
Autoritatea contractantă intenționează să achizitioneze: “Lucrări pentru restaurarea și
conservarea ruinelor capului de pod al lui Traian de la Drobeta Turnu Severin”.
Lucrarile cuprind:
- Documentatia ante-executie;
- Documentatia grafica si fotografica preliminara;
- Tratament de biocidare preventiv, inainte de inceperea operatiunilor de restaurare;
- Operatiuni de conservare-restaurare
- Pila Portal – PP
- Pila culee – PC
- Pila - B1
Lucrarile sunt descrise pe larg in caietul de sarcini.
Partea II: Informații referitoare la operatorul economic
A: Informații privind operatorul economic
Denumire:
Strada și numărul:
Cod poștal:
Oraș:
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Țară:
România
Adresa de internet: (adresa web) (dacă este cazul):
E-mail:
Telefon:
Persoana sau persoanele de contact:
Numărul TVA (dacă este cazul):
Dacă nu se aplică niciun număr TVA, vă rugăm să indicați un alt număr
național de identificare, dacă acest lucru este impus și aplicabil
Operatorul economic este o microîntreprindere, o întreprindere mică sau o
întreprindere mijlocie?
Da
Nu
Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata
contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze
informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să
obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice
stat membru, disponibilă în mod gratuit?
Da
Nu
Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm
să precizați:
-

Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu
alții?
Da
Nu
Daca DA, vă rugăm să precizați:
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-

B: Informații privind reprezentanții operatorului economic #1
• Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei
(persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic
în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:
Prenume
Nume
Data nașterii
Locul nașterii
Strada și numărul:
Cod poștal:
Oraș:
Țară:
--E-mail:
Telefon:
Funcție/acționând în calitate de:
Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind
reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...):
-
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C: Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul
economic nu se bazează
Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din
contract unor terți?
Da
Nu
Daca DA, vă rugăm să precizați:
Partea III: Motive de excludere
A: Motive referitoare la condamnările penale
Articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE stabilește următoarele motive
de excludere
Participare la o organizație criminală
Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări
pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o
condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani
în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct
în condamnare? Astfel cum este definită la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a
Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300,
11.11.2008, p. 42).
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date
națională a unui stat membru UE?
Da
Nu
Corupție
Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei
condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de
excludere prevăzută în mod direct în condamnare?
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Astfel cum este definită la articolul 3 din Convenția privind lupta împotriva corupției
care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre
ale Uniunii Europene, JO C 195, 25.6.1997, p. 1, și la articolul 2 alineatul (1) din
Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea
corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54).
Acest motiv de excludere se referă, de asemenea, la corupție, astfel cum este definită în
dreptul național al autorității contractante (entității contractante) sau al operatorului
economic.
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date
națională a unui stat membru UE?
Da
Nu
Fraude
Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei
condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de
excludere prevăzută în mod direct în condamnare?
În sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităților Europene (JO C 316, 27.11.1995, p. 48).
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date
națională a unui stat membru UE?
Da
Nu
Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste Operatorul
economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie
sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni
teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre
definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care
continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?
Astfel cum
sunt definite la articolele 1 și 3 din Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind
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combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3). Acest motiv de excludere include,
de asemenea, instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși o infracțiune, în sensul
articolului 4 din respectiva decizie-cadru.
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date
națională a unui stat membru UE?
Da
Nu
Spălare de bani sau finanțarea terorismului
Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări
pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o
hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în
care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în
condamnare? Astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 2005/60/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L
309, 25.11.2005, p. 15).
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date
națională a unui stat membru UE?
Da
Nu
Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane Operatorul
economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie
sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o
hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de
persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care
continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?
Astfel cum
sunt definite la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de
persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru
2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1). Vă rugăm să repetați de câte ori este
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necesar.
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date
națională a unui stat membru UE?
Da
Nu

B: Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările
sociale
Articolul 57 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE stabilește următoarele motive
de excludere
Plata impozitelor
Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata impozitelor, atât în țara în
care este stabilit, cât și în statul membru al autorității contractante sau al entității
contractante, în cazul în care este diferit de țara de stabilire?
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date
națională a unui stat membru UE?
Da
Nu
Plata asigurărilor sociale
Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările
sociale, atât în țara în care este stabilit, cât și în statul membru al autorității contractante sau
al entității contractante, în cazul în care este diferit de țara de stabilire?
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date
națională a unui stat membru UE?
-7-

Da
Nu
C: Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri
profesionale
Articolul 57 alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE stabilește următoarele motive
de excludere
Încălcarea obligațiilor în domeniul legislației de mediu
În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul
legislației mediului? Astfel cum sunt menționate în scopul acestei achiziții publice în
legislația națională, în anunțul relevant sau în documentele achiziției ori la articolul 18
alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE.
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu
Încălcarea obligațiilor în domeniul legislației sociale
În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul
legislației sociale? Astfel cum sunt menționate în scopul acestei achiziții publice în
legislația națională, în anunțul relevant sau în documentele achiziției ori la articolul 18
alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE.
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu
Încălcarea obligațiilor în domeniul legislației muncii
În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul
legislației muncii? Astfel cum sunt menționate în scopul acestei achiziții publice în
legislația națională, în anunțul relevant sau în documentele achiziției ori la articolul 18
alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE.
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu
Falimentul
Operatorul economic este în stare de faliment?
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date
națională a unui stat membru UE?
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Da
Nu
Insolvență
Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare?
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date
națională a unui stat membru UE?
Da
Nu
Concordat preventiv
Operatorul economic este în concordat preventiv?
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date
națională a unui stat membru UE?
Da
Nu
Situații similare, în temeiul legislației naționale, cum ar fi falimentul Operatorul
economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o
procedură similară din legislațiile sau reglementările naționale?
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date
națională a unui stat membru UE?
Da
Nu
Active administrate de lichidator
Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o
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instanță?
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date
națională a unui stat membru UE?
Da
Nu
Activitățile economice sunt suspendate
Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date
națională a unui stat membru UE?
Da
Nu
Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea
concurenței
Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect
denaturarea concurenței?
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu
Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave
Operatorul economic se face vinovat de o abatere profesională gravă? Dacă este cazul, a
se vedea definițiile din legislația națională, din anunțul relevant sau din documentele
achiziției
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu
Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții
publice
Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se
precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care
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decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice?
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu
Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții
publice
Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță
autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la
pregătirea procedurii de achiziții publice?
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu
Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile Operatorul
economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un
contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior
a fost reziliat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în
legătură cu respectivul contract anterior?
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu
Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a
furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare
la această procedură
Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare:
a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru
verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție,
b) a ascuns astfel de informații,
c) nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative
solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și
d) a încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității
contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i- ar putea
conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din
neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor
privind excluderea, selecția și atribuirea?
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu
Partea IV: Criteriile de selecție
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A: Capacitatea de a corespunde cerințelor
Articolul 58 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE stabilește următoarele motive
de selecție
Înscrierea în registrul comerțului
Este înscris în registrele comerciale în statul membru de stabilire, astfel cum este descris
în anexa XI la Directiva 2014/24/UE; operatorii economici din anumite state membre pot
avea obligația de a respecta alte cerințe stabilite în anexa respectivă.
Răspunsul dumneavoastră?
Da
Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date
națională a unui stat membru UE?
Da
Nu

Proporția de subcontractare
Operatorul economic intenționează să subcontracteze eventual următoarea parte (adică
procentaj) din contract.
Vă rugăm să precizați
-

Partea V: Declarațiile finale
Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II – IV de mai sus sunt
exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave
de declarații false.
Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără
întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu
excepția cazului în care:
a) Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține
documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date naționale
în orice stat membru, disponibilă în mod gratuit, cu condiția ca operatorul economic
să fi furnizat informațiile necesare [adresa de internet, autoritatea sau organismul
emitent(ă), referința exactă a documentației] care să îi permită autorității
contractante sau entității contractante să facă acest lucru. Dacă este cazul, aceste
informații trebuie să fie însoțite de consimțământul relevant în vederea accesării
acestorasau
b) La 18 octombrie 2018 cel mai târziu, [în funcție de aplicarea la nivel intern a
articolului 59 alineatul (5) paragraful al doilea din Directiva 2014/24/ UE],
autoritatea contractantă sau entitatea contractantă posedă deja documentația în
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cauză.
Operatorul economic acordă în mod formal autorității sau entității contractante,
astfel cum este stabilit în Partea I, accesul la documentele justificative privind
informațiile care au fost furnizate în Partea III și Partea IV din prezentul document
european de achiziție unic în cadrul procedurii de achiziții stabilite în Partea I.
Data, locul și, dacă se solicită sau dacă este (sunt) necesară (necesare), semnătura
(semnăturile):
Data
Locul
Semnătura
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FORMULARE
CUPRINS
Formular nr. 1 - Acord de asociere
Formular nr. 2 - Acord de subcontractare
Formular nr. 3 – Formular de oferta financiara
Formular nr. 4 – Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu,
social și cu privire la relațiile de muncă
Formular nr. 5 - Declaratie privind evitarea conflictului de interese
Formular nr. 6 - Declaratie privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si
FINANCIARA care au caracter confidențial
Formular nr. 7 – Declaratie referitoare la perioada de garantie acordată produselor

Formular nr. 1
Acord de asociere
Nr.....................din..................................
1. PĂRȚILE 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 de
identificare
fiscală....................................,
cont
............................................deschis
la...............................................................
reprezentată
de
......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de
asociat -LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul
Comerţului din ........................................ sub nr............................,cod de identificare
fiscală....................................,
cont
.............................................deschis
la............................................ reprezentată de .................................................................având
funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT
2, OBIECTUL ACORDULUI
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului
/acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului / acorduluicadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune
ca fiind câştigătoare.
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de
achiziţie publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. DURATA ACORDULUI
3.1
Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării
procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a
contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie)
4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea
constituită prin prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.
5. RĂSPUNDERE
5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce priveşte toate
obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.
4. ALTE CLAUZE
6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării
contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori
situaţia o cere.
6.2 Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate
sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin
obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.
6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de livrare a
produselor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de
asociere) şi Beneficiar.
5. SEDIUL ASOCIERII
7.1 Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de
tel, nr. de fax).

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
8.1 Asocierea încetează prin :
a) hotărârea comună a membrilor asociați ;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;
c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a
obligațiilor asumate de părți;
d) alte cazuri prevăzute de lege ;
9. COMUNICĂRi
9.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi
transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
10. Litigii
10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare
vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă.
LIDER ASOCIAT
semnătura
ASOCIAT 1
semnătura

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

Formular nr. 2
ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr.………./…………
Art.1 Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de
subcontractant
(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de
achiziţie publică organizată de _______________________________________________să
desfăşoare
următoarele
activitaţi
ce
se
vor
subcontracta______________________________________________________________.
Art.3. Valoarea estimată a livrarilor ce se vor executa de subcontractantul
_____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală
a lucrarilor ofertate.
Art.4. Durata de furnizare a ___________________________ (echipamentelor) este de
________ luni.
Art. 5. Alte dispoziţii:
Încetarea acordului de subcontractare
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) alte cauze prevăzute de lege.
Art. 6. Comunicări
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă
la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi
pe
care
contractantul
le
are
faţă
de
investitor
conform
contractului_______________________________(denumire contract)
Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este
posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
____________________
_________________________
(contractant)
(subcontractant)
Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele
specifice ale obiectului contractului/contractelor.
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare
în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.
Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

Formular nr. 3
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)
OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul
de Sarcini, subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului ..........................................
[denumirea/numele
ofertantului]
ne
angajăm
să
semnăm
contractul__________________________ [introduceți denumirea contractului] să furnizam
echipamentele specificate în acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire
și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, dupa cum reies din
propunerea noastră financiară.
Prin propunerea noastră financiară, pentru furnizarea echipamentelor medicale descrise în
documentația tehnică, oferim un preț total de ______________ [introduceți suma în cifre și
litere și moneda – din propunerea financiară], fără TVA,
plătibilă după recepţia
echipamentelor, la care se adaugă TVA în valoare de _________________ [introduceți suma
în cifre și litere și moneda].
2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:
a. Am examinat conținutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la
solicitările de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în
totalitate, fără nicio rezervă sau restricție;
b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____________
[introduceți numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de
________[ziua/luna/anul] și oferta va ramâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în
orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.
c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei
proceduri de atribuire, ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile,
stipulările și condițiile incluse în invitația/anunțul de participare și documentația de atribuire.
Invitația/Anunțul de participare și documentația de atribuire au fost suficiente și adecvate
pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare
toate acestea.
d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu
vom întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.
3. 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.

4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice
ofertă primită.
Data:..........................................
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

Anexă la formularul de ofertă
..........................................................
(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PRETURI UNITARE
pentru furnizare produse
(se va completa pentru fiecare lot în parte)

Nr. si Denumire Lot…………………………..

Nr
crt

Denumirea
produsului

Pret unitar la
destinatia finala,
fara TVA

Cantitate
UM
contract

Valoarea
contract fara
TVA

Cota
TVA

Valoare
TVA

6

7

(2 x 3)
0

1

2

3

4

5

1
2
3
Valoarea totala a lotului, fara TVA

Data:..........................................
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

Formularul nr. 4
OFERTANT/ SUBCONTRACTANT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii
din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca

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 imputernicit al Ofertantului/
Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa
denumirea intregii Asocieri) la procedura de negociere fara publicare prealabilă pentru
atribuirea contractului .......................... organizată de ......................, declar pe propria
raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din
domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi
respecta legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat
in executarea lucrarilor.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii »
din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei
persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".
Data ______________

Reprezentant imputernicit al Ofertantului/
Subcontractantului
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
si denumirea reprezentantului
imputernicit)
_________________ (semnatura si
stampila)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti
din contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.

Formular nr. 5
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art.,60
din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului
economic), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant /concurent/tertul
sustinător, la procedura de……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/lună/an),
organizată de .................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe
propria răspundere că nu ma aflu in conflict de interese cu autoritatea contractanta -------Legea 98/2016 privind achizitiile publice
Reguli de evitare a conflictului de interese
“ART. 59
În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii
personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care
acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii
de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un
interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element
care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.
ART. 60
(1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar
putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele,
reglementate cu titlu exemplificativ:
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) 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) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege
persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin
10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de
vot în adunarea generală.”
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.

OFERTANT
.................................................
(semnătură autorizată)
L.S.

Formular nr. 6
OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DECLARAŢIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA / FINANCIARA care au caracter
confidential
Titlul Contractului:
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), avand calitatea de ofertant unic/
ofertant asociat, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica/ propunerea
financiara:
a. __________________________________
b. __________________________________
c. __________________________________
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte
secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:
1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016
„Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind
liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează
activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui
informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind
confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.
2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu
prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații
din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau
sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”
3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice
potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de
reglementările legale privind liberul acces la
informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste
informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală,
potrivit legii."

4. Art. 217 alin. (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după
comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să
permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii
cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și
la informațiile din cadrul documentelor de calificare, precum si la informatiile din cadrul
propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind
confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală".
5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele
dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele
constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu
modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca
fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau
comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime
ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea
intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."
6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau
indicate de către ofertanți, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea
documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor
ofertanți."
De asemenea, in virtutea art. 123 alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele
pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propunerea
financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:
___________________________________________________________________________
__________
___________________________________________________________________________
__________
___________________________________________________________________________
__________
Data ______________

Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/
(denumirea operatorului economic si a
reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si
stampila)

Formular nr. 7

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea
completă]

DECLARAȚIE REFERITOARE LA PERIOADA DE GARANTIE ACORDATĂ
PRODUSELOR

Titlul contractului:

............................................. (se va completa cu denumirea obiectivului)

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/ imputernicit al Ofertantului
……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii
Asocieri), la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect
……………………………………………, lot............................organizata de ................,
Mentionez ca asiguram o perioada de garantie a produselor furnizate este de ......... zile./.......
luni /............/ ani, socotita de la data recepției și punerii în funcțiune, conform legii.
În perioada de garanție, vom asigura pe cheltuiala societăţii piese de schimb noi, de origine,
certificate/omologate și agreate de producator și manopera aferentă înlocuirii acestora,
indiferent de numărul de ore de utilizare/funcționare/alți parametrii tehnici.
Vom asigură Service-ul gratuit prin personal autorizat și instruit în acest scop de către firma
producatoare, la sediul beneficiarului în perioada de garanție, conform documentaţiei de
atribuire.

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

Operator economic,

………………………….
(semnatura autorizata si stampila)

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE DE APARATURA MEDICALA

Incheiat astazi: ___________.2020
I.
PARTILE CONTRACTANTE
UAT Judeţul Mehedinţi, cu sediul în Drobeta Turnu severin, Str. Traian, nr. 89,
telefon/fax:
0372/521102/0372/521112,
CF
4337344,
cont
RO77TREZ46124840220XXXXX, deschis la Trezoreria Drobeta Turnu Severin, prin
reprezentant legal av. Georgescu Aladin Gigi, în calitate de cumparator si
S.C. ______________ S.R.L. avand sediul social in _____________, telefon _______
avand nr.org. Reg. ___________, contul curent nr._______ deschis la __________ si
CUI _______ ,prin reprezentant legal ________ in calitate de vanzator, am convenit
incheierea prezentului contract de vanzare cumparare cu respectarea urmatoarelor clauze:
II.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 – Vanzatorul se obliga sa vanda si cumparatorul se obliga sa cumpere bunurile in
sortimentele, cantitatile, preturile si valorile mai jos convenite:

Denumire bunuri

UM

Cant

Pret unitar fara Pret total fara Pret total Pret total
TVA
TVA
fara
cu
T.V.A. T.V.A.

III.
OBLIGATIILE PARTILOR
Art.2 – Livrarea, punerea in functiune si instruirea pentru utilizarea bunurilor stipulate in
articolul 1 se face in termenul stabilit prin caietul de sarcini, la sediul Spitalului Judetean
de Urgenta Drobeta Turnu Severin, bd. Mihai Viteazu nr. 6D.
Art. 3 Receptia bunurilor
3.1 – Receptia bunurilor se va face de catre CUMPARATOR, la sediul Spitalului
Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin, bd. Mihai Viteazu nr. 6D, ocazie cu care se
va incheia un proces verbal de receptie semnat de parti.
3.2 – In cazul bunurilor deteriorate, deficientele cantitative sau calitative, constatate la
data recepției, VANZATORUL va proceda la inlocuirea bunurilor necorespunzatoare si/
sau completarea lipsurilor cantitative. Dupa preluarea bunurilor ce fac obiectul
prezentului contract, CUMPARATORUL are la dispozitie 3 zile de la data livrarii pentru
a instiinta in scris VANZATORUL si de a solicita inlocuirea bunurilor necorespunzatoare
si/sau completarea lipsurilor cantitative. Termenul de 3 zile este termen de decadere.
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Art.4 – Vanzatorul nu raspunde pentru neexecutarea contractului pentru motive care nu ii
sunt imputabile, cum ar fi: deficiente si/sau intarzieri aparute in procesul tehnologic de
asamblare realizat de producator, livrare de catre producator, proces de vamuire etc.,
eveniment notificat in termen de 5 zile de la aparitie, telefonic, prin fax, e-mail etc.
Art.5 – CUMPARATORUL se obliga:
a. sa execute intocmai si la timp obligatiile contractuale asumate,
b. sa utilizeze produsele in conformitate cu prescriptiile date de furnizor
(VANZATOR), acesta neraspunzand de defectiunile intervenite ca urmare a
nerespectarii acestor indicatii.
IV.
GARANTII
Art.6 – Garantia marfurilor este asigurata de S.C.___________________ S.R.L. conform
certificatului de garantie, pe o perioada de _____ ani calculata de la data livrarii si
semnarii procesului verbal de receptie.
a. Pe perioada garantiei service-ul este asigurat in mod gratuit in 48 de ore la
sediul firmei SC _______________________ SRL sau in maxim 5 zile de la
anuntarea defectiunii la sediul CUMPARATORULUI.
b. Garantia isi pierde valabilitatea in cazul in care CUMPARATORUL sau o
terta persoana intervine asupra aparatelor sau exploateaza aparatele in alte
conditii decat cele mentionate in instructiunile de instalare si utilizare.
c. Garantia este valabila numai in cazul in care CUMPARATORUL respecta
conditiile de plata, conform prezentului contract.
d. SC ___________________ SRL nu-si asuma garantia in cazul in care
CUMPARATORUL a incalcat prevederile art.5 lit.b.
e. SC ______________________ asigura service in postgarantie contra cost
la cerere sau pe baza unui contract de service.
Art.7 – VANZATORUL garanteaza CUMPARATORUL contra evictiunii bunurilor
vandute.
Art.8 – Bunurile stipulate la capitolul II/Art.1 sunt proprietatea VANZATORULUI pana
la plata integrala a acestora. In cazul depasirii cu 30 de zile a termenului(lor) stabilite
pentru plata, (integral sau rate) stabilit la capitolul V./Art.10, VANZATORUL isi rezerva
dreptul de a ridica marfa neplatita de la CUMPARATOR si sa impuna plata de dauneinterese de 20% din valoarea contractului. Aparatele vor fi returnate numai la plata
integrala a acestora. CUMPARATORUL se face responsabil de integritatea si
functionalitatea aparatelor. In cazul deteriorarii acestora in timpul cat se afla la
cumparator, acesta este obligat sa plateasca restanta, impreuna cu daunele interese.
V. PRETUL, VALOAREA CONTRACTULUI, MODALITATI DE PLATA,
SANCTIUNI
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Art.9 – CUMPARATORUL se obliga sa achite contravaloarea bunurilor stipulate la art.1
din contract.
Art.10 – Valoarea totala a bunurilor vandute este de _______________+ T.V.A.
Art. 11 Plata:
Art.11.1 Plata produselor furnizate se va efectua prin ordin de plată, după semnarea
procesului verbal de receptie produselor furnizate, în termen de maxim 30 zile
lucratoare.
11.2 Factura fiscală va fi emisă de către furnizor după semnarea procesului verbal de
receptie.

VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.12 – Rezilierea contractului este posibila in urmatoarele conditii:
- nerespectarea art.9 si art.10 din contract, la solicitarea
VANZATORULUI
- nerespectarea termenului aratat la art. 2 din prezentul contract,
coroborat cu art. 4, daca VANZATORUL nu notifica
CUMPARATORUL despre evenimentul neprevazut, la solicitarea
CUMPARATORULUI
Partea pagubita prin rezilierea contractului, va putea solicita de la partea adversa, daune
interese pentru pagubele suferite.
Art.13 – In cazul indeplinirii cu intarziere sau a neindeplinirii obligatiilor asumate,
pentru neexecutare totala sau partiala a contractului, partea vinovata se obliga sa
plateasca daune-interese atat pentru pagubele suferite, cat si pentru folosul nerealizat.
VII. FORTA MAJORA
Art.14 –Forta majora, asa cum este definita prin lege, exonereaza de raspundere partea
care o invoca in conditiile legii, cu cerinta notificarii scrise prealabile in termen de 3(trei)
zile de la aparitia cazului de forta majora si in baza certificatului eliberat de Camera de
Comert si Industrie a Romaniei. Forta majora trebuie recunoscuta de cealalta parte
contractuala. 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.
VIII. LITIGII
Art.15 – Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu prezentul contract vor fi
solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru este imposibil, orice litigiu decurgand
din sau in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre instantele judecatoresti
competente din Drobeta Turnu Severin.
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IX. ALTE CLAUZE
Art.16 – Drept pentru care s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare de
bunuri, in doua exemplare din care un exemplar pentru VANZATOR si un exemplar
pentru CUMPARATOR si contine 4 pagini.
Data:

Vanzator
SC _______ SRL

Beneficiar
U.A.T JUDEŢUL MEHEDINŢI
Preşedinte
av. Georgescu Aladin Gigi

Secretarul General al Județului,
jr. Ştefan Ladislau Mednyanszky
Direcția Managementul Proiectelor
Director executiv,
prof. ing. Silvia Iuliana Trancă

Direcţia Economică,
Director executiv,
Ec. Daniela Delia Popescu ec.
Vijulie Loredana
Direcţia Juridică
Director executiv,
jr. Doriana Naziana Ianculescu

Biroul Achiziții Publice
__________________

Vizat CFP,
Ec. Doru Argintoianu
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