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Notă:
Toate cerinţele din Caietul de Sarcini sunt minimale şi obligatorii. Specificaţiile tehnice care
indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de
comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar cu scopul de a
identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept şi nu au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi
considerate ca având menţiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligaţia de a
demonstra echivalenţa produselor ofertate cu cele solicitate dacă este cazul.

1. Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant
propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice, care vor fi considerate ca
fiind minimale.
În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi
luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea
unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac
cerinţele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme şi vor fi respinse.
2. Necesitate
Prezentul caiet de sarcini are ca scop achizitionarea unui sistem de supraveghere video pentru
UTCN, Facultatea de Mecanica, Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.103-105. Sistemul de
supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi exterior este destinat supravegherii
spatiului- Facultatea de Mecanica, Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.103-105.
Sistemul va asigura supravegherea video pe timp de zi şi de noapte a intrărilor/ ieşirilor
din/în clădirea instituţiei astfel încât să se realizeze detecţia şi identificarea oricărei încercări
de pătrundere neautorizată în instituţie, precum şi monitorizarea acceselor autorizate în
încăperile instituţiei, conform prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi a HG nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/
2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

În plus, este necesar ca împreună cu sistemul să fie livrate:
- serviciile de proiectare;
- accesoriile necesare instalării;
- execuția lucrării;
- instalarea sistemului;
- întreţinerea acestuia pe o perioada de 24 luni.
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3. Cerințe privind caracteristicile tehnice
3.2.1 Cerințe generale
Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Toate echipamentele ofertate trebuie să
fie compatibile cu standardele de alimentare cu energie electrică disponibile în România: 230V
c.a. la 50 Hz.
Toate echipamentele ofertate trebuie să fie noi și neutilizate. Ofertanții vor include în ofertă,
în original, un document emis de către producătorul echipamentelor ofertate care să certifice
că modelele echipamentelor ofertate sunt în producție (nu sunt declarate EOL- iesite din
producție) la data ofertei.
Pentru fiecare echipament în parte se vor livra accesoriile și cablurile de conexiune necesare
funcționării și interconectării acestora, indiferent dacă acestea au fost sau nu expres solicitate.
3.2.2 Specificații tehnice
Specificațiile tehnice sunt prezentate în tabelul 2.2.
2.2 - Specificații tehnice pentru sistemul de supraveghere video
Nr. crt.

Denumire

U.m.

Cantitate

1

Proiect

2

Înregistrator video HD

buc

2.0

3

Hard disk pentru DVR

buc

4

4

Cameră video tip all in
one HD

buc.

11.0

5

Cameră video tip dome
HD

buc

13.00

4

Caracteristici
Conform legislatiei în vigoare pentru
unități de interes public
DVR 16 canale HDTVI 3MP, H264+
HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
15fps@2MP lite/canal, 1 iesire video
4K
1 canal audio IN, HDMI, VGA,
1x USB2.0, 1x USB3.0, RS-485, 1xSATA,
12VDC,
(adaptoare, transformatoare, cabluri,
etc. vor fi incluse).
minim 2TB/HDD. HDD-uri vor avea
caracteristici dedicate aplicatiei
acestora.
all-in-one de exterior TurboHD, EXIR
20m
3MP PS CMOS, 3MP@18fps
0 lux cu IR pornit, ICR mecanic
lentila fixa f=2.8mm
3D DNR, AWB, Smart IR, OSD
IP66, -20°C-60°C, 12VDC,
Dome de exterior HDTVI, IR 20m
PS 2MP CMOS, HD1080p
0 lux cu IR pornit, ICR mecanic

f=2.8mm, Smart IR
IP66, -40°C-60°C, 12VDC, 3.5W

6

Doza legaturi exterior ,
cleme de fixare,
conectori BNC,
adaptoare, alte
materiale auxiliare de
montaj, canal cablu,
consumabile etc.

buc

30.00

incluse, corespnzator numarului de
echipamente ofertate

7

Cablu UTP cat 5E

m

1700.00

incluse, corespunzator numarului de
echipamente ofertate

8

Cablu otel

m

50.00

9

Ancora

buc

10

Sursa 12V 5A

buc

14.00

inclusa

11

Pat cablu

m

160.00

inclus

12

Pat cablu 100x50

m

13

Monitor LED

14

15

Manopera cablare,
instalare, conectare,
instruire
Garantia lucrarii
(materiale,
echipamente,
manopera)

4.00

25.00

buc

2.00

-

-

inclusa
inclusa

inclus
min.19.5'';
inclusa

minim 24 luni de la punerea in
functiune.

4. Condiții de garanție
Garanţia echipamentelor va fi în conformitate cu solicitările menționate în tabelul cu
specificații.
5. Criterii de atribuire
Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, care se va aplica pentru ofertele care
îndeplinesc cerințele din prezentul caiet de sarcini.
6. Servicii prestate şi termene de livrare
Durata estimată a prezentului contract este până la 31 septmbrie 2018.
Pentru buna derulare a implementării, autoritatea contractantă impune următoarele condiții
referitoare la termenele de livrare:
•

livrarea echipamentelor, instalarea și punerea în funcțiune se va face în termenul de
valabilitate a contractului;
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•

instalarea şi configurarea se va realiza la Facultatea de Mecanica;

•

Ofertantul trebuie sa dețina licență valabilă și să fie înscris în Registrul Național al
Societăților Specializate în Sisteme de Alarmare al Poliției Române

•

asigurarea garanției pentru o perioadă de minimum 24 de luni pentru întregul sistem.

Ofertele care nu respectă cerințele tehnice (punct 3), condițiile de garanție (punct 4),
constrângerile referitoare la serviciile menționate și termenele de livrare (punct 6) vor fi
respinse.

Întocmit,
Șef Serviciu Pază
Răzvan Meleg
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Formularul 24
Contract de executie lucrari
nr._________data___________

Preambul
In temeiul Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, precum si a
HG 395/2016 privind aprobare Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica, s-a incheiat prezentul contract de executare lucrari,
intre
autoritatea contractantã UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA, adresa sediului
str. Memorandumului, nr.28, Cluj-Napoca, telefon/fax 0264 594921, cod fiscal 4288306, cont
trezorerie IBAN RO55 TREZ 23F6 5060 1710 101X, reprezentatã prin rector, prof.dr.ing.Vasile
TOPA si director economic, Ing.ec. Adriana Smaranda OCHIS, in calitate de Achizitor/Beneficiar, pe
de o parte,
si
......................, adresa sediu ....................... nr................. telefon/fax ....................... numar de
inmatriculare ............................. cod fiscal, ................................ cont deschis la Banca
................................. cont nr......................................... , reprezentat prin ........................... avand
functia de ...............................,
in calitate de Antreprenor/Executant executie lucrari constructii, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. Achizitor / beneficiar si antreprenor/executant - partile contractante, asa cum sunt acestea
numite in prezentul contract. Utilizarea in cuprinsul prezentului contract numai a unuia dintre
termenii “Achizitor” sau “Beneficiar” implica automat referirea si la celalalt termen, desemnand
aceeasi parte contractuala. Utilizarea in cuprinsul prezentului contract numai a unuia dintre
termenii “Antreprenor” sau “executant” implica automat referirea si la celalalt termen, desemnand
aceeasi parte contractuala;
c. legea Legea Contractului este legea romana
d. obligatii legale Antreprenorul va respecta legile din Romania, tara in care se realizeaza lucrarile.
Antreprenorul va emite toate instiintarile si va plati toate taxele si alte obligatii referitoare la
Lucrari.
e. pretul contractului - pretul platibil antreprenorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
f. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
g. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de
garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
h. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de
nationalitatea furnizorului.
i. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
j. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora
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un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
k. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
l.Specificatie inseamna documentul, care include Cerintele Beneficiarului referitoare la proiectul care
urmeaza a fi elaborat de catre Antreprenor, daca exista, precum si orice Modificare adusa acestui
document
m.Planse - inseamna plansele referitoare la Lucrari, precum si orice modificare adusa acestor Planse.
n.Parte - inseamna Beneficiarul / Achizitorul si respectiv Antreprenorul / Executantul lucrarii.
o.Data de Incepere a Lucrarilor - inseamna data la care contractul intra in vigoare, sau orice alta
data convenita de catre Parti.
p.Durata de Executie - inseamna durata de realizare a Lucrarilor calculata de la Data de Incepere a
Lucrarilor.
r.Utilajele Antreprenorului - inseamna toate, aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte
lucruri necesare executiei Lucrarilor, dar care nu includ Materialele sau Echipamentele.
s.Forta Majora - inseamna un eveniment sau o circumstanta exceptionala care nu poate fi controlata
de catre una din Parti, pe care Partea nu ar fi putut sa o prevada inainte de semnarea Contractului,
care, odata aparuta, nu a putut fi evitata sau depasita de catre acea Parte, si care nu poate fi atribuita
celeilalte Parti.
t.Materiale - inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte
din lucrarile permanente.
u.Echipamente - inseamna masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente.
v.Santier - inseamna locurile puse la dispozitie de catre Beneficiar unde urmeaza a fi executate
Lucrarile precum si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parti componente ale
Santierului.
x.Modificare - inseamna o schimbare adusa Specificatiilor si/sau Planselor (daca exista) dispusa de
catre Beneficiar
z.Lucrari - inseamna toate lucrarile si proiectele (daca exista) care urmeaza sa fie realizate de catre
Antreprenor, incluzand lucrarile temporare, precum si orice modificare a acestora.
3. Interpretari
3.1 Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include firme si organizatii. Cuvintele care indica
singularul sau un gen, vor include pluralul sau celalalt gen, dupa cum cere contextul.
3.2 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.3 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
4. Prioritatea Documentelor
4.1 Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaza
reciproc. Daca intre documente apar ambiguitati sau neconcordante, Beneficiarul va emite catre
Antreprenor toate instructiunile necesare.
5. Comunicarea
5.1 In orice situatie in care este necesara emiterea de instiintari, instructiuni sau alte forme de
comunicare de catre o persoana, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in
limba romana si nu vor fi retinute sau intarziate in mod nejustificat.
6. Reprezentantii Beneficiarului si Antreprenorului
6.1 Persoana Autorizata
Beneficiarul va numi o persoana din personalul propriu care va avea autoritatea sa actioneze in
numele acestuia. Aceasta persoana autorizata va fi cea mentionata in Anexa sau cea notificata in alt
mod Antreprenorului de catre Beneficiar.
6.2 Reprezentantul Beneficiarului
Beneficiarul va numi o persoana juridica sau fizica pentru asigurarea verificarii executiei corecte a
Lucrarilor. Beneficiarul poate numi de asemenea o persoana juridica sau fizica pentru a indeplini
anumite indatoriri. Aceste persoane, vor fi desemnate ulterior de Beneficiar printr-o instiintare catre
Antreprenor. Beneficiarul va instiinta Antreprenorul despre autoritatea si indatoririle delegate
Reprezentantului sau Reprezentantilor Beneficiarului.
6.3 Reprezentantul Antreprenorului
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Antreprenorul va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele si referintele persoanei autorizate
sa primeasca instructiuni in numele Antreprenorului.
7. Obiectul principal al contractului
7.1 Antreprenorul se obliga sa intocmeasca documentatia tehnica si sa execute ,, Lucrari de
instalatii de supraveghere video, la cladirile din b-dul Muncii nr.103-105 Cluj-Napoca ’’
7.2 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract sub conditia respectarii
obligatiilor contractuale de catre antreprenor.
8. Pretul contractului
8.1 Pretul contractului: Pretul contractului este ferm, de ………………. lei, din care TVA in
valoare de………….. lei. Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor/beneficiar
antreprenorului/ executantului sunt cele declarate in oferta financiara, in lei, anexa la contract.
8.2 Ajustarea pretului contractului: Pretul contractului se va ajusta numai in cazul in care au loc
modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca
obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta
in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului (conform art. 28
alin. (5) din HG 395/2016).
9. Avans si Plati Intermediare
9.1 Avansul : Nu se acorda avans.
9.2 Plati intermediare: Antreprenorul va putea solicita plata lucrarilor executate, lunar, pana in data
de 20 a fiecarei luni. Nu se vor plati de catre beneficiar materialele cumparate de antreprenor dar care
nu au fost puse in opera si nu se regasesc incorporate in lucrarea executata. Antreprenorul va solicita
la plata valoarea lucrarilor executate numai ca urmare a depunerii unei cereri de plata insotite de o
situatie de lucrari avizata de reprezentantul beneficiarului, care va certifica calitatea si cantitatea
lucrarilor executate, la care sunt anexate documentele justificative.
9.3 Conditii de plata: In decurs de 30 de zile de la transmiterea fiecarei cereri de plata, Beneficiarul
va plati Antreprenorului suma specificata si justificata pe baza documentelor justificative care sunt in
acord cu preturile la materiale si manopera specificate in oferta depusa de antreprenor si care este
anexa a contractului. Plata se va face, numai in cont de Trezorerie.
9.4 Plata finala: In termen de maxim 10 zile de la indeplinirea conditiilor, Antreprenorul trebuie sa
trimita Beneficiarului situatia finala de lucrari impreuna cu toata documentatia necesara pentru a da
posibilitatea Beneficiarului sa plateasca transa finala din pretul contractului. In termen de 30 de zile
de la transmiterea situatiei finale de lucrari, Beneficiarul va plati Antreprenorului sumele ramase din
pretul contractului, pe baza documentelor justificative acceptate la plata. Daca Beneficiarul nu va fi
de acord in totalitate cu situatia finala de lucrari prezentata de Antreprenor, va trebui sa specifice
motivele pentru care nu este de acord cu plata integrala, atunci cand face plata.
9.5 Moneda de Plata: Platile vor fi facute in lei.
9.6 Clauze de variatie: In situatia in care pe parcursul derularii contractului, se constata ca in urma
masuratorilor efectuate in timpul executiei, exista diferente intre cantitatile initial estimate si cele real
executate, sau sunt necesare lucrari suplimentare care nu au fost prevazute in contractul initial, dar
sunt strict necesare pentru finalizarea contractului, valoarea contractului se poate modifica fara
aplicarea unei proceduri de atribuire, cu conditia respectarii prevederilor Art.221(1).lit.f.din Legea
98/2016.
10. Insolvabilitatea
10.1 Daca una dintre Parti este declarata insolvabila sub incidenta oricarei legi aplicabile, cealalta
Parte poate, printr-o instiintare, sa rezilieze Contractul imediat. Dupa reziliere Antreprenorul trebuie
sa paraseasca Santierul lasand pe Santier, in cazul insolvabilitatii sale, toate Utilajele Antreprenorului
specificate de catre Beneficiar in instiintare, acestea urmand a fi utilizate pana la terminarea
lucrarilor.
11. Plata la Rezilierea Contractului
11.1 Rezilierea din vina Beneficiarului: Daca rezilierea se produce din vina Beneficiarului,
Antreprenorul va fi indreptatit la restul de plata din valoarea Lucrarilor executate, in mod rezonabil,
cu urmatoarele corectii:
a) orice sume la care Antreprenorul este indreptatit conform prevederilor privind riscul
beneficiarului;
b) orice sume la care Beneficiarul este indreptatit;
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11.2 Rezilierea din vina Antreprenorului: Daca rezilierea se produce din vina antreprenorului
beneficiarul are dreptul de a retine sumele pe care le mai datoreaza antreprenorului pentru partea de
lucrari prestate, cu titlul de daune-interese.
12. Durata contractului, Durata de executie a lucrarilor
12.1 Durata contractului: Prezentul contract incepe de la data semnarii de ambele parti si
inceteaza la data semnarii receptiei calitative si cantitative finale si emiterea certificatului de
receptie finala. In perioada de garantie, beneficiarul va notifica eventualele defecte de constructie si
vicii ale lucrarilor executate, antreprenorul avand obligatia de remediere a acestora pe cheltuiala sa.
Executarea contractului incepe imediat dupa semnarea acestuia de catre ambele parti.
12.2 Durata de Executie a Lucrarilor: Antreprenorul va incepe Lucrarile la Data specificata in
Ordinul de Incepere a Lucrarilor, dar nu mai tarziu de 5 zile, va actiona cu promptitudine si fara
intarziere si va termina Lucrarile in timpul afectat Duratei de Executie. Durata de executie a
lucrarilor este de 90 zile de la data primirii Ordinului de incepere a lucrarilor. Executia lucrarilor se
incheie, prin intocmirea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
12.3 Programul: In termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului Antreprenorul va transmite
Beneficiarului un grafdic fizic si valoric al Lucrarilor.
12.4 Prelungirea Duratei de Executie: Cu conditia respectarii clauzei privind notificarea prompta,
Antreprenorul va avea dreptul la prelungirea Duratei de Executie numai daca se inregistreaza sau se
vor inregistra intarzieri cauzate de un Risc al Beneficiarului. La primirea solicitarii din partea
Antreprenorului, Beneficiarul va lua in considerare toate detaliile justificative furnizate de catre
Antreprenor si, daca este cazul, va prelungi Durata de Executie.
12.5 Intarzierea Executiei Lucrarilor: Daca Antreprenorul nu termina Lucrarile conform
termenelor din graficul de realizare a fazelor de executie, pe tot parcursul duratei de timp din Durata
de Executie, responsabilitatea Antreprenorului fata de Beneficiar pentru intarziere va fi plata de
dobanzi penalizatoare, calculate conform prevederilor legale in vigoare (art. 8 din Legea nr.
72/2013).
13. Subcontractarea
13.1 Este interzisa subcontractarea tuturor Lucrarilor de catre Antreprenor.
Este interzisa subcontractarea altor lucrari decat cele prevazute la data incheierii contractului, fara
acordul prealabil al beneficiarului. In cazul in care parti din Lucrari urmeaza sa se indeplineasca de
unul sau mai multi Subantreprenori, la semnarea contractului, Antreprenorul va furniza
Beneficiarului contractele incheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizati in oferta.
Acesta contracte vor fi in concordanta cu termenii ofertei si vor constitui anexe la Contract.
Antreprenorul nu va avea dreptul de a inlocui pe nici unul din Subantreprenorii nominalizati in oferta
fara acceptul prealabil al reprezentantului Beneficiarului.
14. Documentele contractului
14.1 - Documentele contractului sunt urmatoarele anexe:
-Proiectul tehnic
-oferta tehnica si financiara
-documentul de punere la dispozitie a santierului
-graficul de realizare a fazelor de executie
-garantia de buna executie a contractului
-contractele cu subcontractantii
15. Drepturile si obligatiile principale ale antreprenorului.
15.1. (1) Antreprenorul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil, maxim 5
zile, de la primirea ordinului in acest sens din partea Beneficiaruluii, de a executa si de a finaliza
lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in
concordanta cu obligatiile asumate prin contract, la standardele si normativele legale in vigoare, in
domeniul constructiilor.
(2) Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract. Se considera ca toate Materialele si Echipamentele de pe
Santier sunt proprietatea Beneficiarului. Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii

4

ale Beneficiarului sau ale reprezentantului Beneficiarului nu vor exonera Antreprenorul de obligatiile
sale.
(3) Antreprenorul are obligatia de a notifica prompt Beneficiarul despre toate erorile, omisiunile,
viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in Caietul de sarcini pe durata indeplinirii
contractului.
(4) Antreprenorul trebuie sa notifice Beneficiarului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.
15.2.(1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficele de executie se considera date contractuale.
(2) Antreprenorul va prezenta, la cererea Beneficiarului, dupa semnarea contractului, graficul de
executie de detaliu(fizic si valoric), corelat cu lucrarile in curs de executie contractate, si tinand cont
de ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs
desfasurarea lucrarilor nu concorda stadiul fizic cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea
achizitorului executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data
prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Antreprenor de nici una dintre indatoririle
asumate prin contract.
(3) In cazul in care Antreprenorul intarzie inceperea lucrarilor sau daca nu isi indeplineste
indatoririle prevazute la clauza 12.2, Beneficiarul este indreptatit sa ii fixeze Antreprenorului un
termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
15.3. (1) Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Antreprenorul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost
intocmite de el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie
proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.
(4) Antreprenorul este obligat sa respecte Legislatia securitatii si sanatatii in munca
(L319/14.07.2006, HG 1091/2006) si va executa instructajele de protectia muncii cu personalul
implicat in executarea lucrarilor.
(5) Antreprenorul va prezenta un plan propriu de securitate si sanatate specific pentru lucrarile
santierului in termen de 10 zile de la data contractarii lucrarilor.
(6) Antreprenorul va respecta protocolul privind obligatiile ce revin pe linie de sanatate si
securitatea muncii, situatii de urgenta, pentru prevenirea unor evenimente deosebite, incheiat cu
UTC-N inainte de inceperea contractului.
(7) Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozitie Beneficiarului, la termenele precizate in
anexele la contract, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
15.4. (1) Antreprenorul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile beneficiarului in
orice problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare, inclusiv suspendarea
executiei tuturor Lucrarilor sau a unei parti a acestora. In cazul in care Antreprenorul considera ca
dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in
scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati
in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
Beneficiarului.
15.5.(1)Antreprenorul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
Beneficiar, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa rectifice
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eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul
datelor incorecte furnizate in scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant
Antreprenorul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte
folosite la trasarea lucrarilor.
15.6. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse Antreprenorul are obligatia:
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atata
timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre Beneficiar) in starea de ordine necesara pentru
evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre beneficiar sau
de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului
riveranilor;
c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
15.7. Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a acesteia.
15.8. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse Antreprenorul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in
mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia beneficiarului sau a oricarei alte persoane.
(2) Antreprenorul va despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
15.9. (1) Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si
va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va
rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora
asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca
deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre Antreprenor a transportului pe apa,
prevederile alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege inclusiv ecluza, doc,
dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin "vehicul" se intelege orice ambarcatiune,
iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.
(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu
sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despagubi Beneficiarul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, Antreprenorul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.
15.10. (1) Pe parcursul executiei lucrarii Antreprenorul are obligatia:
a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de garantie numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
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15.11. Antreprenorul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 24 luni de la receptia lucrarii si dupa implinirea acestui termen,
pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a
nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.
15.12.Dreptul de Acces pe Santier:
(1)Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului Santierul, la termenul stabilit.
(2)Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au obligatia de
a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop,
si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea executantului si a dirigintelui de santier sau,
daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului.
(3) Antreprenorul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Beneficiarul la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
15.13. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile
si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei
provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.
(2) Antreprenorul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei
aferente acestora, revine antreprenorului.
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
15.14. (1) Antreprenorul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
Beneficiarului.
(2) Antreprenorul are obligatia de a notifica Beneficiarului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.
(3) Antreprenorul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
beneficiarului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.
(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de
catre Beneficiar, iar in caz contrar, de catre Antreprenor.
15.15 Responsabilitatea Antreprenorului fata de Lucrari: Antreprenorul isi va asuma intreaga
responsabilitate pentru grija fata de Lucrari de la Data Inceperii pana la data finalizarii si predarii
lucrarilor. Dupa aceasta data responsabilitatea va fi transferata Beneficiarului. Daca se produc
pierderi sau sunt aduse daune Lucrarilor in perioada mentionata mai sus, Antreprenorul va remedia
aceste pierderi sau daune astfel incat Lucrarile sa fie conforme cu prevederile Contractului. Cu
exceptia cazurilor in care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Beneficiarului,
Antreprenorul va despagubi Beneficiarul, agentii si angajatii acestuia si pe ceilalti Antreprenori ai
Beneficiarului pe Santier pentru toate pierderile sau daunele produse Lucrarilor si pentru toate
revendicarile sau cheltuielile provocate de nerespectarea prevederilor Contractului din neglijenta sau
din vina Antreprenorului, agentilor sau angajatilor sai.
.
16.Obligatiile principale si riscurile Beneficiarului
Autorizatii si Acorduri:.
16.1 La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare
in vederea executiei lucrarilor.
16.2(1) Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie Antreprenorului, fara plata, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului
santierului.
7

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre executant.
16.3. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie executantului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucrarilor contractate,
16.4. Beneficiarul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinta, a cailor
de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea
cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
16.5. Beneficiarul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 3
zile de la notificarea executantului.
16.6. Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum si de dispozitiile si livrarile sale.
16.7 Obligatia de receptie: Beneficiarul se obliga sa receptioneze lucrarea, executata de antreprenor
in termenele convenite la art. 12 din prezentul contract.
16.8 Obligatia de plata:Beneficiarul se obliga sa plateasca in conditiile precizate in prezentul
contract; cererile de plata intermediare, cererea de plata finala, insotite de situatii de lucrari avizate
de reprezentantul Beneficiarului si de documentele justificative.
16.9 Riscurile Beneficiarului: In acest Contract, Riscurile Beneficiarului sunt:
(a) razboi, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), invazii, actiuni ale dusmanilor
straini, pe teritoriul tarii
(b) rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura militara sau de stat, razboi civil, pe teritoriul
tarii
(c) revolte, tulburari sau dezordine publica provocate de alte persoane decat personalul Antreprenorul
si alti angajati ai acestuia, si care afecteaza Santierul si/sau Lucrarile
(d) Forta Majora;
16.10 Dreptul la Revendicare: Daca Antreprenorul inregistreaza Costuri ca rezultat al oricaruia
dintre Riscurile Beneficiarului, Antreprenorul va fi indreptatit la plata acestor Costuri. Daca, urmare
a Riscurilor Beneficiarului, este necesara o schimbare a Lucrarilor, acesta va fi considerata o
Modificare
16.11 Procedura de Modificare si Revendicare: In termen de 5 de zile de la emiterea instructiunii
sau de la riscul beneficiarului care a generat revendicarea, Antreprenorul va transmite Beneficiarului
un borderou detaliat al valorii modificarilor si revendicarilor. Beneficiarul va verifica si, daca va fi
posibil, va accepta valoarea propusa de catre Antreprenor. In situatia in care nu va accepta valoarea
Antreprenorului, Beneficiarul va stabili valoarea.
17. Neindeplinirea Obligatiilor
17.1 Neindeplinirea Obligatiilor de catre Antreprenor
a) Antreprenorul are obligatia de a indeplini contractul in perioada/perioadele si la termenele
inscrise in prezentul contract si in graficul de realizare a fazelor de executie. Daca pe parcursul
indeplinirii contractului, antreprenorul nu respecta termenele, acesta are obligatia de a notifica
situatia, in timp util, beneficiarului, modificarea datei/perioadelor de executie asumate in prezentul
contract, se face numai cu acceptul beneficiarului. In afara cazului in care beneficiarul este de acord
cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
Beneficiarului de a solicita penalitati antreprenorului.
b) Daca Antreprenorul abandoneaza Lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile
motivate ale Beneficiarului, sau nu reuseste sa duca la indeplinire lucrarile prompt si fara intarziere,
si, desi primeste o scrisoare de nemultumire, incalca prevederile Contractului, Beneficiarul poate
emite o instiintare (notificare) cu referire la aceasta clauza, prin care sa specifice obligatiile
neindeplinite.
Daca, in termen de 15 de zile de la primirea instiintarii (notificarii) emise de catre Beneficiar,
Antreprenorul nu remediaza situatia de neindeplinire completa si la calitatea corespunzatoare a
obligatiilor, Beneficiarul poate, printr-o a doua instiintare emisa in termen de 21 de zile, de la prima
notificare, sa rezilieze Contractul. Dupa reziliere, Antreprenorul trebuie sa paraseasca Santierul,
lasand pe Santier Materialele, Echipamentele si toate Utilajele Antreprenorului specificate de
Beneficiar in a doua instiintare, acestea urmand a fi utilizate pana la terminarea lucrarilor.
17.2 Neindeplinirea Obligatiilor de catre Beneficiar
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Daca Beneficiarul in mod nejustificat nu face plata conform prevederilor Contractului, Antreprenorul
poate emite o instiintare cu referire la aceasta clauza prin care sa specifice neindeplinirea obligatiilor.
Daca neindeplinirea obligatiilor de plata, in mod nejustificat nu este remediata in termen de 15 zile de
la data la care Beneficiarul a primit instiintarea, Antreprenorul poate suspenda executia tuturor
Lucrarilor sau a unor parti ale acestora.
Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata, fara ca beneficiarul sa ofere nici o explicatie
pentru acest lucru, in termen de 15 de zile de la data la care Beneficiarul primeste instiintarea
Antreprenorului, Antreprenorul poate, printr-o a doua instiintare emisa in termen de 15 de zile, sa
rezilieze Contractul. Dupa reziliere Antreprenorul trebuie sa paraseasca Santierul.
18. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor partilor
18.1 Sanctiunile pentru neindeplinirea obligatiilor antreprenorului:In cazul in care din vina sa
exclusiva, antreprenorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate la termenele inscrise in
graficul de realizare a fazelor de executie precizate in oferta, atunci Beneficiarul are dreptul de a
deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,10% din
pretul contractului pe fiecare zi de intirziere, dar un mai putin decat cea calculata conform
prevederilor legale in vigoare (art. 8 din Legea nr. 72/2013) .
Daca in termen de 15 zile de la data de realizare a fazelor de executie, asa cum sunt acestea
mentionate in graficul de prestare, sau in termen de 15 zile de la data notificarii transmise de
beneficiar, antreprenorul recupereaza intarzierile sau realizeaza remedierile solicitate de beneficiar,
antreprenorul va fi exonerat de la plata penalitatilor. In caz contrar penalitatile se calculeaza si curg
de la data scadentei, conform scadentelor din graficul de realizare a fazelor de executie. Penalitatile
vor fi deduse din valoarea primei cereri de plata depuse de antreprenor dupa data scadentei
obligatiilor nerealizate la termen. Suma care va fi platita de beneficiar si la care este indreptatit
antreprenorul este valoarea lucrarilor executate de antreprenor solicitate prin cererea de plata,
insotita de raportul de executie (intocmite conform anexelor la contract) si documentele
justificative, diminuata cu valoarea penalitatilor aplicate pentru nerealizarea obligatiilor la termen.
18.2 Sanctiunile pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor Beneficiarului: In cazul in care
Beneficiarul nu isi onoreaza obligatiile de plata in termenul mentionat mai sus, atunci acestuia ii
revine obligatia de a plati dobanzi penalizatoare, o suma echivalenta cu dobanda de 0,10% pe zi
asupra sumelor datorate, dar nu mai mici decat cele calculate conform prevederilor legale in vigoare
(art. 8 din Legea nr. 72/2013).
19. Rezilierea unilaterala a contractului de catre Beneficiar:
19.1 Rezilierea unilaterala a contractului poate fi facuta de Beneficiar in cazul in care Beneficiarul nu
mai poate dispune de finantare pentru realizarea lucrarilor, in acest caz rezilierea operand de drept,
fara notificare si fara interventia instantelor de judecata, Beneficiarului neputandu-i fi solicitate
daune-interese.
19.2 Beneficiarul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata
antreprenorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta
anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru antreprenor. In
acest caz, antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
19.3. In cazul in care antreprenorul nu-si respecta obligatiile asumate prin prezentul contract si
intarzie in indeplinirea obligatiilor mai mult de 20 de zile lucratoare fata de termenele din graficul de
executie, Beneficiarul are dreptul de a rezilia contractul de drept, prin simpla notificare comunicata
acestuia, fara interventia instantelor de judecata, si poate solicita antreprenorului daune-interese.
19.4. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari, in cel mult 30 de
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv
ar fi contrara interesului public.
20. Garantii
20.1. Garantia de buna executie a contractului
(1) Antreprenorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen
de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului, pentru o perioada de 24 luni
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(2) Beneficiarul are obligatia de a elibera garantia pentru participare si de a emite ordinul de
incepere a contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna
executie.
(3) Garantia de buna executie in procent de 10% din valoarea contractului de achizitie publica,
exclusiv TVA, reprezentand ……….. lei, se constituie sub forma unui instrument de garantare emis
in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de, sau prin retineri succesive din plata
cuvenita pentru facturile partiale. In situatia retinerilor succesive, Antreprenorul are obligatia de a
deschide un cont la Trezorerie, la dispozitia autoritatii contractante, ……………………..........
Suma initiala care se depune de catre Antreprenor in contul astfel deschis este de 0,5% din pretul
contractului reprezentand .................. lei. Pe parcursul indeplinirii contractului Beneficiarul urmeaza
sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului, pana
la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei. Beneficiarul va dispune ca banca sa instiinteze Antreprenorul despre varsamantul
efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea
Antreprenorului, conform art.40(7)/HG 395/2016.
Garantia de buna executie se va elibera dupa cum urmeaza:
a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim.
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate adica 24 luni, pe baza procesului–verbal de receptie finala.
Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, pe parcursul executarii
contractului si in perioada de garantie, in limita prejudiciului creat, daca antreprenorul nu isi
indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
Beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucru antreprenorului, precizand totodata obligatiile care
nu au fost respectate. Antreprenorul are obligatia reintregirii sau reconstituirii garantiei de buna
executie in termen de maxim 5 zile de la data notificarii, in cazul in care beneficiarul a utilizat
garantia de buna-executie pentru acoperirea daunelor create sau pentru acoperirea penalitatilor de
intarziere.
20.2.Perioada de garantie acordata lucrarilor
20.2.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia
finala, adica 24 luni
20.2.2 - (1) In perioada de garantie, Antreprenorul are obligatia, in urma dispozitiei date de
Beneficiar de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Antreprenorul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde Antreprenorul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre Antreprenor a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ii revin in baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza Antreprenorului, lucrarile fiind executate de catre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.
20.2.3 - in cazul in care Antreprenorul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.1, alin.(1),
Beneficiarul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre Beneficiar de la Antreprenor sau retinute din sumele
cuvenite acestuia.
21. Receptie, inspectii si teste
21.1 Terminarea Lucrarilor: Antreprenorul poate notifica Beneficiarul atunci cand considera ca
Lucrarile au fost terminate.
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21.2 Instiintarea de Receptie: Beneficiarul va proceda la receptia Lucrarilor potrivit Legilor in
vigoare si va instiinta Antreprenorul de decizia sa de a receptiona Lucrarile si data cand va avea loc
receptia. In cazul in care lucrarile nu au fost terminate sau nu au fost realizate corespunzator
beneficiarul va instiinta antreprenorul asupra acestui fapt, urmand ca in termen de maxim 7 zile
antreprenorul sa termine lucrarile si sa remedieze defectiunile. Pentru realizarea receptiei la
terminarea lucrarilor si emiterea certificatului de receptie la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va
finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate si va elibera Santierul, cu respectarea obligatiilor
privind remedierea defectiunilor.
21.3 Remedierea Defectiunilor: In orice moment inainte de expirarea perioadei de executie a
lucrarilor, precum si in perioada de garantie, Beneficiarul poate sa instiinteze Antreprenorul cu
privire la orice defectiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari nefinalizate. Antreprenorul va
remedia, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defectiuni datorate faptului ca,
Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile
Contractului sau cu cerintele legale. Neremedierea defectiunilor sau nefinalizarea lucrarilor
neterminate in maxim 15 zile de la instiintare, va indreptati Beneficiarul sa calculeze penalitati de
intarziere de la data cand acestea trebuiau sa fie terminate si in cazul in care beneficiarul considera
oportun sa efectueze toate lucrarile, remedierile necesare, pe cheltuiala Antreprenorului.
21.4 Desfacerea si Testarea: Beneficiarul poate emite instructiuni referitoare la desfacerea si/sau
testarea oricarei lucrari. Cu exceptia cazului in care se stabileste ca, in urma unei desfaceri si/sau
testari, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt conforme cu prevederile Contractului,
Antreprenorul va fi platit pentru asemenea desfaceri si/sau testari ca pentru o Modificare conform
prevederilor contractului.
21.5 Dreptul beneficiarului privind desfacerea si testarea: Dreptul beneficiarului de a desface,
inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge receptia lucrarilor nu va fi limitat sau amanat
datorita faptului ca lucrarile au fost inspectate si testate de antreprenor, cu sau fara participarea unui
reprezentant al beneficiarului, anterior receptiei finale.
22. Amendamente, modificarea contractului
22.1 Modificarea contractului: Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului,
de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor
circumstante care in nici un caz nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
22.2 Dreptul de a Modifica proiectul sau lucrarile ce urmeaza a fi executate: Beneficiarul poate
da instructiuni de Modificare a lucrarilor ce urmeaza a fi executate.
22.3 Evaluarea Modificarilor: Modificarile vor fi evaluate si daca nu inlocuiesc alte lucrari care
erau prevazute sau depasesc valoarea acestora, vor fi platite dupa cum urmeaza:
a) unde este cazul, la preturile din Contract, sau
b) in lipsa preturilor corespunzatoare, preturile din Contract se vor folosi ca baza de evaluare, sau
c) la preturi noi corespunzatoare, care vor fi negociate de catre parti, sau pe care Beneficiarul le
considera adecvate;
23. Notificarea Prompta
23.1 Obligatia de notificare: Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte de indata ce are
cunostinta de existenta unor circumstante care pot intarzia sau impiedica executia corespunzatoare a
Lucrarilor, sau care pot genera o revendicare pentru plata suplimentara. Antreprenorul va lua toate
masurile rezonabile pentru reducerea la minim a acestor efecte.
Dreptul Antreprenorului la prelungirea Duratei de Executie sau la plata costurilor suplimentare , va fi
limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiintat cu promptitudine si ar fi luat toate
masurile rezonabile.
24. Forta majora
24.1 Invocarea fortei majore: Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a
notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii
stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
24.2 Constatarea fortei majore: Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
24.3 Suspendarea contractului din cauze de forta majora: Indeplinirea contractului va fi
suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau
partilor pana la aparitia acesteia. Daca este necesar, Antreprenorul va suspenda executia Lucrarilor
si, in masura in care s-a convenit astfel cu Beneficiarul, va retrage Utilajele Antreprenorului de pe
11

Santier. Daca aceasta situatie continua timp de 90 de zile, oricare dintre Parti va putea sa transmita
o instiintare de reziliere a Contractului care va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data
transmiterii instiintarii. Dupa rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi indreptatit la plata sumei
ramase neachitate din valoarea Lucrarilor executate cu urmatoarele corectii:
a) Costul suspendarii si demobilizarii
b) Orice sume la care Beneficiarul este indreptatit.
Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 30 de zile de la data
instiintarii de reziliere a Contractului. Nici una dintre parti nu-i va putea cere celeilalte parti dauneinterese.
25. Solutionarea litigiilor
25.1 Rezolvarea diferendelor pe cale amiabila: Achizitorul si Antreprenorul vor face toate
eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa
care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
25.2 Rezolvarea diferendelor de catre instantele judecatoresti: Daca, dupa 15 de zile de la
inceperea acestor tratative, Beneficiarul si Antreprenorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o
divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele
judecatoresti competente teritorial, de la sediul Beneficiarului.
26 Limba care guverneaza contractul
26.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.
24. Comunicari
24.1 Comunicare, modificari, inregistrari: Orice comunicare intre parti, referitoare la
indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris, la adresele precizate in preambul.
Orice modificare in adresele sau datele precizate in preambul trebuie, in maxim 5 zile comunicata
celeilalte parti contractuale. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii
cat si in momentul primirii.
24.2 Comunicari alternative, confirmare: Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon,
telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
25. Legea aplicabila contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi ............................... prezentul contract in 2 exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

Achizitor/Beneficiar
UNIVERSITATEA TEHNICA
DIN CLUJ-NAPOCA

Executant
.............................................
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Formular 1
OPERATORUL ECONOMIC
(denumirea/numele)
...................................................................
Adresa: …………………………………
Telefon :…………………………………
Fax :……………………………………...
E-mail: ……………………………………

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, 400114, Cluj-Napoca
Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare nr. __________ din ______________, privind
aplicarea procedurii de ______________________________(denumire procedura) pentru atribuirea
contractului
contractului

____________________________________________________(denumirea
de

achizitie

publica),

noi

________________________________________

(denumirea/numele operatorului economic) va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia
de participare, in cuantumul si in forma stabilita de dumneavoastra prin documentatia de atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de
________ copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.

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

Data completarii ___________

Cu stima,
Operator economic,
...................................
(numele, semnatura autorizata si stampila )
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Formular 3 - DECLARATIE de eligibilitate conform art. 164 din Legea 98/2016
Operator Economic
..........................
(denumirea)

D E C L A R A T I E privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul,
.....................................................
reprezentant
imputernicit
al
........................................................................... (denumirea operatorului economic) in calitate de
candidat/ofertant/tert sustinator/subcontractant al candidatului/ofertantului, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura aplicata de atribuire a contractului de achizitie
publica/acordului-cadru si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in
situatia prevazuta la art. 164 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, respectiv nu am fost
condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti pentru pentru comiterea uneia dintre
urmatoarele infractiuni:
a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de
art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie,
cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art.
18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevazute de art. 32 - 35 si art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a
finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta
de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209 - 217 din Legea
nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare
ale Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere, sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul societatii nu a
fost condamnata printr-o hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru pentru comiterea
infractiunilor de mai sus.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
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declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind
eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice, autoritati competente straine sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
autoritatii contractante – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legatura cu activitatea noastra.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 din Legea nr. 286 din 17
iulie 2009 (*actualizata*) privind Codul penal: «Falsul in Declaratii» referitor la «Declararea
necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 (din Noul Cod
Penal) sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta
serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda.»
Data completarii .........................
Operator economic,
.................................
(numele si prenumele, semnatura autorizata si stampila)

Nota: Toate campurile trebuie completate de ofertant sau dupa caz, de catre reprezentantul ofertantului. Aceasta declaratie, in cazul
asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata de reprezentantul sau legal.
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Formular 4 - DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016
Operator Economic
..........................
(denumirea)
D E C L A R A T I E privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul, ............................................................... reprezentant imputernicit al
......................................................................................... (denumirea operatorului economic), in
calitate de candidat/ofertant/tert sustinator/subcontractant al candidatului/ofertantului, la procedura
de .......................................................................... (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea
contractului de achizitie publica avand ca obiect .....................................................................
...................................................................................... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrarii), codul CPV ........................................., la data de ....................................... (zi/luna/an),
organizata de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, declar pe propria raspundere sub sanctiunea
excluderii din procedura de atribuire si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu
ma aflu in situatia prevazuta la art. 165 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, respectiv
ca:
(1) nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la
bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie
administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care am fost
infiintat.
(2) mi-am indeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la
bugetul general consolidat.
(3)) nu prezint informatii false ci prezint informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita orice documente doveditoare de care
dispun in scopul verificarii, confirmarii declaratiilor si in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor
de calificare si selectie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice, autoritati competente straine sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
autoritatii contractante – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legatura cu activitatea noastra.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 din Legea nr. 286 din 17
iulie 2009 (*actualizata*) privind Codul penal: «Falsul in Declaratii» referitor la «Declararea
necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 (din Noul Cod
Penal) sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta
serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda.»
Data completarii .......................
Operator economic, (numele si prenumele, semnatura autorizata si stampila)
Nota: Toate campurile trebuie completate de ofertant sau dupa caz, de catre reprezentantul ofertantului. Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va
prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata de reprezentantul sau legal.
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Formular 5 - DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016
Operator Economic
..........................
(denumirea)
D E C L A R A T I E privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul, ............................................................... reprezentant imputernicit al
......................................................................................... (denumirea operatorului economic), in
calitate de candidat/ofertant/tert sustinator/subcontractant al candidatului/ofertantului, la procedura
de .......................................................................... (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea
contractului de achizitie publica avand ca obiect .....................................................................
...................................................................................... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrarii), codul CPV ........................................., la data de ....................................... (zi/luna/an),
organizata de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, declar pe propria raspundere sub sanctiunea
excluderii din procedura de atribuire si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu
ma aflu in situatia prevazuta la art. 167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, respectiv
ca:
a) nu am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016, am respectat
reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin
legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii
b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in
incetarea activitatii
c) nu am comis nicio abatere profesionala grava care imi pune in discutie integritatea, nu am
primit o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative pentru asemenea abatere
d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei
in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza
e) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in
cauza
f) am participat la pregatirea procedurii de atribuire dar aceasta nu a condus la o distorsionare
a concurentei
f’) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire
g) nu am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune
incheiate anterior
h) nu am prezentat declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor
de calificare si selectie, an prezentat informatiile solicitate, sunt in masura sa prezint documentele
justificative solicitate;
i) nu am incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante,
nu am incercat sa obtin informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.
Nu prezint informatii false ci prezint informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie
Subsemnatul, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita orice documente doveditoare de care
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dispun in scopul verificarii, confirmarii declaratiilor si in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor
de calificare si selectie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice, autoritati competente straine sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
autoritatii contractante – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legatura cu activitatea noastra.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 din Legea nr. 286 din 17
iulie 2009 (*actualizata*) privind Codul penal: «Falsul in Declaratii» referitor la «Declararea
necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 (din Noul Cod
Penal) sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta
serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda.»
Data completarii .......................
Operator economic, (numele si prenumele, semnatura autorizata si stampila)

Nota: Toate campurile trebuie completate de ofertant sau dupa caz, de catre reprezentantul ofertantului. Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va
prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata de reprezentantul sau legal.
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Formular 9
....................................................
(denumirea/numele operatorului economic)
FORMULAR DE OFERTA
Catre Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, 400114, Cluj-Napoca

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
..................................................................................... (denumirea/numele operatorului economic) ne
oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata,
sa executam ......................................................................... (denumirea lucrarilor) pentru suma de
.................................................... lei, (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), la care se
adauga TVA in valoare de ....................................................... lei (suma in litere si in cifre, precum
si moneda).
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem executarea
lucrarilor in .......... zile de la primirea ordinului de incepere, in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........................ zile, (durata in
litere si cifre) respectiv pana la data de ............................... (ziua/luna/anul) si ea va ramane
obligatorie pentru noi, si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
5. Precizam ca: (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar „alternativa”/”alta oferta”.
|_| nu depunem oferta alternativa.
6. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice oferta primita.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume, semnatura autorizata si stampila),
in calitate de ............................................ legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrarilor
executate de subcontractanti
2. Garantia de buna executie va
fi constituita sub forma:
in cuantum de:

.............. (% din pretul total ofertat)

.............. (% din pretul total ofertat)

3. Perioada de garantie de buna
executie pentru lucrari

.............. luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare
(durata de la data primirii
ordinului de incepere a
lucrarilor pana la data
inceperii executiei)

.............. zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea
ordinului de incepere a
lucrarilor (de la data
semnarii contractului)

.............. zile calendaristice

6. Penalizari pentru intarzieri
la termene intermediare si
la termenul final de executie

.............. (% din valoarea care trebuia sa fie realizata)

7. Limita maxima a penalizarilor

.............. (% din pretul total ofertat)

8. Limita minima a asigurarilor

.............. (% din pretul total ofertat)

9. Perioada medie de remediere
a defectelor

.............. zile calendaristice

10. Limita maxima a retinerilor
din situatiile de plata
lunare (garantii,
avansuri etc.)

.............. (% din situatiile de plata lunare)

Ofertant,
..........................
(semnatura autorizata)
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Formular 15
Operator Economic
..........................
(denumirea)

D E C L A R A T I E pe proprie raspundere a ofertantului privind obligatiile referitoare la conditiile
de munca si protectia muncii
Subsemnatul,
...............................................................
reprezentant
imputernicit
al
......................................................................................... (denumirea operatorului economic), in
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ tert sustinator al candidatului/ ofertantului/
subcontractant, la procedura de .......................................................................... (se mentioneaza
procedura) in vederea
atribuirii
contractului de achizitie publica avand ca obiect
............................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV
........................................., la data de ....................................... (zi/luna/an), organizata de
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria
raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals in acte publice, ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de munca si protectia muncii (conform art. 51, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 si art. 137,
alin. 2, lit. b din H.G. 395/2016) si ca le voi respecta pe parcursul indeplinirii contractului.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita orice documente doveditoare de care dispun in
scopul verificarii, confirmarii declaratiilor si in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de
calificare si selectie.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009
(*actualizata*) privind Codul penal: «Falsul in Declaratii» referitor la «Declararea
necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 (din Noul Cod
Penal) sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta
serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda.»
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Data completarii
Operator economic,
.................................

(numele si prenumele, semnatura autorizata si stampila)
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