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CONTRACT  DE SERVICII 

nr. ............. din  ........... .2022     
               
 

1. În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestari 
servicii, între: 

MUNICIPIUL BACAU, reprezentat prin PRIMAR, LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU,  cu sediu 
pe strada Marasesti nr. 6, telefon 0234/581849, fax 0234/588757 cod fiscal R4278337, cont trezorerie 
RO83TREZ24A670503200130X  în calitate de achizitor, pe de o parte 
si 
             SC ……………. reprezentata prin ADMINISTRATOR, ………., cu sediul in …………….., tel. 
…………….., email: …………………., numar de inmatriculare ……………., cod fiscal …………., cont  
RO………………… deschis la Trezoreria …..…………  in calitate de prestator, 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 si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  
e. 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 un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligatiilor uneia din parti; 
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract) 
3. Interpretare 
3.1 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. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in 
mod diferit. 
 
                                                               Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Obiectul prezentului contract consta in prestarea de:  Servicii de proiectare- faza Documentatie 
de Avizare a lucrarilor de interventie (DALI) - pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si 
modernizare strada Ciresoaia, municipiul Bacau” 
 COD CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2),  79311200-9 Servicii de realizare de studii 
(Rev.2), 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2), in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu 
oferta tehnico-financiara anexa la contract. 
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4.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate, respectiv .................... lei, inclusiv TVA. 
 
5. Pretul contractului 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor,  este de 
.............. lei fara TVA,  la care se adaugă  ................. lei TVA si este detaliat astfel: 
 
Nr. 
crt. Denumire etapa proiectare Pret fara TVA TVA 

 
Pret cu TVA 

0 1 2 3 4 
1 Intocmire Studiu geotehnic    

2 Expertiza tehnica drum    
3 Expertiza tehnica retele apa-canal    
4 Documentatie obtinere CU si 

Documentatii avize si acorduri, 
conform certificat de urbanism, si alte 
avize conform reglementarilor  

   

5 Realizare DALI    
 TOTAL    
 
6. Durata contractului 
6.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti si produce efecte pana la incheierea 
procesului verbal de receptie finala a serviciilor contractate. 
6.2. Durata contractului este de 20zile de la data emiterii ordinului de incepere.   
6.3. Durata contractului poate fi prelungita, fara costuri suplimentare, in situatia in care se prelungeste 
durata de obtinere a avizelor / acordurilor. 
6.4.  Termenul de prestare a serviciilor : ............. zile  
 - Intocmire Studiu geotehnic..............zile 
 - Intocmire Expertiza tehnica drum: ..............zile 
 - Intocmire Expertiza tehnica retele apa-canal: …….zile 
 - Documentatie obtinere CU si Documentatii avize si acorduri, conform certificat de urbanism, si 
alte avize conform reglementarilor:  ………….zile 
 - Realizare DALI: …………zile 
 
 Din cadrul termenului de prestare a serviciilor de proiectare nu fac parte perioadele 
necesare obtinerii avizelor si acordurilor. In acest scop, acestea vor fi predate beneficiarului cu 
process verbal de predare primire. 
6.5.  Termenul de finalizare a prestarii serviciilor nu include perioada de timp necesara obtinerii avizelor/ 
acordurilor . 
6.6.  Durata contractului poate fi prelungita, fara costuri suplimentare, in situatia in care se prelungeste 
durata de obtinere a avizelor / acordurilor, prin act aditional. 
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7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului, incepe de la data comunicata prin ordinul de începere a contractului, dupa 
constituirea garantiei de buna executie. Constituirea garantiei de buna executie se va realiza in maxim 5 
zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. 
 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt: 

- Caietul de sarcini; 
- Propunerea tehnica si propunerea financiara pe baza carora s-a atribuit contractul; 
-      Garantia de buna executie; 

     -       Acord de asociere/subcontractare – daca este cazul. 
 
9. Standarde 
9.1 - Serviciile prestate in baza contractului vor respecta solicitarile caietului de sarcini şi toate 
prescripţiile în vigoare.  
9.2 - Prestatorul garantează că la data recepţiei, serviciile prestate corespund caietului de sarcini. 
 
10.  Obligatiile principale ale prestatorului 
10.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si / sau performantele prezentate in 
propunerea tehnica si solicitate prin caietul de sarcini, anexa la contract.  
10.2 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, si 

ii)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in 
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre 
achizitor. 

10.3 – Prestatorul răspunde de corectitudinea şi aplicabilitatea serviciilor prestate. 
10.4 – Documentatiile intocmite de prestator si predate beneficiarului devin, dupa plata lor, proprietatea 
beneficiarului care-si va putea exercita asupra lor toate prerogativele dreptului de proprietate.Prestatorul 
poate folosi datele din raport doar cu acordul expres al beneficiarului. 
10.5 - Proiectantul are obligatia pe toata perioada de precontractare, pana la semnarea contractului de 
finantare, sa raspunda la toate solicitarile finantatorului si sa clarifice etc toate cerintele fara alte costuri 
suplimentare. 
10.6 – Proiectantul se obliga sa faca dovada de asigurare de risc profesional pentru specialisti. 
 
11.  Obligatiile principale ale achizitorului 
11.1 – Plata facturii se face, în termen de maxim 30 de zile de la data inregistrării facturii fiscale la 
achizitor. Factura emisă de către prestator se va depune la sediul Primăriei Municipiului Bacău, 
completată cu datele ambelor părţi şi va conţine explicit şi detaliat preţul (lei), cantitatea aferentă de 
servicii prestate, precum şi numărul contractului. 
 11.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei prevazute 
convenite, prestatorul are dreptul de pretinde penalitati conform clauzei 12.2.  
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12.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
12.1 În cazul în care, contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, sau le 
îndeplinește necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare 
prevăzută la art. 3 alin. 21 din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare 
pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, 
cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea contractului rămasă de 
executat/executată necorespunzător/executată cu intârziere, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai 
mult decât valoarea contractului. Această penalitate se aplică pentru obligaţiile din contract altele decât 
cele pentru care sunt nominalizate punctual penalităţi.  
12.2 In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile in termen  de 28 de zile de la 
data scadenta , conform art. 26 din prezentul contract, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii 
legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere de la expirarea 
celor 28 de zile în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile  pentru 
combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 
încheiate între profesionisti și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decat valoarea 
contractului 
12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau prestarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în 
completare, părţile datorează si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.  
12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă a fost declarat in stare de faliment, cu 
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire 
pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită in mod corespunzator până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 
 

Clauze specifice 
 

13. Garanţia de bună execuţie a contractului 
13.1 Garanţia de bună execuţie este în cuantum de …………… lei si reprezinta  5% din valoarea fără 
TVA a contractului. 
13.2. (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către prestator în termen de 5 zile 
lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părţi, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. 
(1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziţie publică/sectorială/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.  
13.3. (1) Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati: 
- prin virament bancar;   
- prin depunerea la casierie a unor sume în numerar in cazul în care valoarea garanţiei de bună 
execuţie este mai mică de 5.000 de lei,  
- prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o 
societate de asigurari, in conditiile legii.   Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate 
riscurile contractului (all risks) care ar putea decurge din neindeplinirea calitativa si cantitativa a lucrarilor 
respective din neindeplinirea contractului  în perioada convenită 
-             prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conf. art. 40 alin.(3) – (6) din 
HG 395/2016. 
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(2) Garantia de buna executie  constituita  prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi. 
Suma initiala care se depune de catre contractant in contul disponibil astfel deschis,  nu trebuie sa fie mai 
mica de ……….. lei, reprezentand 0,5% din pretul contractului de achizitie publica/contractul  fara TVA.  
13.4. - Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie va fi cel puţin egală cu durata contractului . 
13.5. Restituirea garanţiei de bună execuţie se face în termen de cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de 
către prestator a obligaţiilor asumate prin contractul, dacă achizitorul nu a ridicat, până la acea dată, 
pretenţii asupra acesteia, conform art. 42 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
13.6. (1)Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu 
îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract.  
(2) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica 
pretenţia atât prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au 
fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.  
(3) In situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, prestatorul are obligaţia de a 
reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 
 
14. Alte resposabilitati ale prestatorului 
14.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, 
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.   
14.2. Prestatorul are obligatia de transmite Autoritatii contractante, in termen de maxim 5 zile 
calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti, lista cu cerintele pe specialitati 
supuse verificarii tehnice de catre verificatorii atestati in acest sens, in vederea contractarii acestora; 
 
15. Receptie si verificari  
15.1 – Achizitorul va recepţiona serviciile conform propunerii tehnice si cerintelor minimale din caietul de 
sarcini, coroborat cu legislatia in domeniu in vigoare. 
15.2 – (1) Receptia Studiului de Fezabilitate si a studiilor de specialiatate, precum si expertiza tehnica si 
avizele/ acordurile consta in verificarea respectarii caietului de sarcini si a continutului cadru prevazut in 
HG 907 /2017 cu modificarile si completarile ulterioare. Continutul, detaliile tehnice si solutia tehnica, etc. 
din Studiul de Fezabilitate sunt in totalitate raspunderea proiectantului. 
(2) Studiul de Fezabilitate se va receptiona dupa aprobarea acestuia si a indicatorilor tehnico-economici 
in sedinta de Consiliu Local. 
(3) Documentatia tehnica faza SF se va receptiona de catre comisia numita prin dispozitia de primar; 
15.3 - (1) Documentatiile aferente contractului se va elabora in limba romana, astfel: 
Documentatiile aferente contractului vor fi intocmita si predata la Directia Tehnica a Municipiului Bacau 
astfel: 
• Studiu geotehnic  – 2  ex. format letric, stampilate si semnate in original si 2 exemplare in format 
electronic (CD/DVD) cu sematuri si stampile , format pdf; studiul geotehnic va contine inclusiv referatul 
geotehnic si verificarea documentatiei de catre expert MLPAT ”Af”; 
• Expertiza Tehnica drum  –  2  ex. format letric, stampilate si semnate in original si 2 exemplare in 
format electronic (CD/DVD) cu sematuri si stampile , format pdf;  
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•  Expertiza Tehnica retele  - 2  ex. format letric, stampilate si semnate in original si 2 exemplare in 
format electronic (CD/DVD) cu sematuri si stampile , format pdf; 
• Documentatie in vederea obtinerii CU – Memoriu tehnic – 2 exemplare 
• Documentatie pentru obtinerea avizelor si acordurilor -  conform cerintelor din CU si cerintelor 
avizatorilor;  
• Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) - 3  ex. format letric, stampilate si 
semnate in original si 2 exemplare in format electronic (CD/DVD) cu sematuri si stampile, format pdf;  
15.4- Proiectantul va respecta toate reglementarile tehnice in domeniu, inclusiv cele aferente securitatii/ 
sanatatii in munca si protectiei mediului. 
15.5- In situatia in care documentatia nu va raspunde tuturor cerintelor autoritatii contractante ( formulare 
in baza cerintelor din tema de proiectare ), comisia de receptie va amana receptia pana  la solutionarea 
cerintelor consemnate prin proces verbal;  
15.6- In situatia in care contractantul nu va  dori sa includa in documentatie solicitarile  comisiei de 
receptie, SF nu va fi receptionat si  decontat, contractul fiind reziliat cu plata de daune de interese, 
reprezentand c/v serviciilor de proiectare incluse in oferta ;  
15.7- Revizuirea documentatiei la solicitarea comisiei de receptie sau ca urmare a depunerii cererii de 
finantare (cu cerinte care se incadreaza in solicitarile din prezenta tema) nu va atrage dupa sine 
suplimentarea ofertei financiare de executie. 
15.8- Efectuarea platilor se va face dupa livrarea si receptionarea documentatiilor tehnice ce se vor 
elabora la nivelul de exigenta calitativa din prezentul caiet de sarcini  si in  conformitate cu clauzele 
contractuale. 
15.9 -  Decontarea serviciilor prestate: 
• Plata documentatiilor ce fac obiectul contractului se va realiza dupa finalizarea, 
aprobarea/receptia/avizarea tuturor fazelor de proiectare, conform Caietului de sarcini. 
15.10 -  Dacă în urma controalelor efectuate de către organele abilitate potrivit legii, se constată că s-au 
încasat sume în plus, foloase necuvenite de la Achizitor, Contractantul are obligația de a restitui aceste 
sume, inclusiv penalități, daune interese, majorări, dobanzi, etc. aferente, stabilite prin actele de control 
de către organele de control abilitate (pe perioada de la încasare până la determinarea și plata lor).  
Contractantul este obligat sa achite sumele încasate în plus cât și foloasele necuvenite, penalitățile, 
daunele interese, majorările, dobânzile, etc., în termen de 30 de zile de la primirea notificării, în caz 
contrar Achizitorul va executa garanția de bună execuție. În cazul în care aceasta nu este acoperitoare, 
Achizitorul se va adresa instanțelor de judecată competente de la adresa achizitorului pentru recuperarea 
sumelor neîncasate. 
15.11 - Factura emisa de Contractant va fi transmisa catre Achizitor insotita obligatoriu de urmatoarele 
documente: 
- Proces-verbal de predare- primire a documentatiei finale inregistrat la sediul achizitorului,  
- Copie dupa dovada platii penalitatilor de intarziere , daca este cazul, 
- Proces-verbal de receptie a documentatiei DALI si a expertizei tehnice si a studiilor de specialitate, 
avize si acorduri, 
Lipsa documentelor solicitate va duce la returnarea facturii de catre Achizitor. 
15.12- Factura emisă de către prestator se va depune la sediul Primăriei Municipiului Bacău, completată 
cu datele ambelor părţi şi va conţine explicit şi detaliat preţul (lei), cantitatea aferentă de servicii prestate, 
precum şi denumirea obiectivului și numărul contractului. 
Daca factura are elemente gresite si/sau alte greseli de calcul identificate de Achizitor, si sunt necesare 
revizuiri, clarificari suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului, termenul de 30 de 
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zile pentru plata facturii se suspenda. Repunerea in termen se face de la momentul indeplinirii conditiilor 
de forma si de fond ale facturii. 
 
16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
16.1 - (1)  Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor conform clauzei 7.1.  
(2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de 
comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului . 
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen 
care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
(2) In cazul in care:  

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza  prestatorului, sau 
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea 

contractului de catre prestator, 
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, atunci partile vor 
revizui, de comun acord, perioada de prestare. 
16.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.  
 
17. Ajustarea pretului contractului 
17.1 - Pentru serviciile prestate, plata datorata de achizitor prestatorului este cea declarata in propunerea 
financiara. 
17.2 - Pretul contractului este ferm şi nerevizuibil pe toata durata indeplinirii contractului. 
 
18. Amendamente  
18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale 
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
18.2- Modificarile clauzelor contractuale se vor efectua in conditiile prevederilor art. 221 din Legea 
nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
18.3 -  Părţile contractante pot conveni de comun acord la încetarea contractului. 
 
19. Subcontractanti  
19.1. Prestatorul are dreptul, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte 
cu subcontractantii desemnati, cu permisiunea achizitorului.  
 
20. Cesiunea  
20. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in 
sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial. 
 
21. Forta majora 
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
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21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara 
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
22. Solutionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul si  prestatorul 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. 
22.2 - Daca, dupa inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in 
mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre 
instantele judecatoresti din Romania.  
 
23. Limba care guverneaza contractul 
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
24. Comunicari 
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a 
primirii comunicarii. 
 
25. Cesiunea  
25.1 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in 
sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial. 
25.2 Prestatorul are obligatia de a cesiona achizitorului, in cazul unei incetari anticipate a contractului, 
contractele încheiate de acesta cu subcontractanţii.   
25.3 Achizitorul poate urmări orice pretenţie la daune pe care prestatorul ar putea să o aibă împotriva 
terţului/terţilor susţinător/susţinători declarati pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin 
angajamentul. 
 
26. Caracterul confidenţial al contractului 
26.1. Termenii şi condițiile prezentului contract sunt confidențiale şi nici una dintre părți nu are dreptul să 
le dezvăluie fără aprobarea scrisă a celeilalte. Excepție constituie cazul în care dezvăluirea este impusă 
de o dispoziție legală, procedură judiciară sau de necesitatea de a soluționa un litigiu. născut din sau în 
legătură cu prezentul contract. 
26.2. – Conform prevederilor Legii nr.544/ 2004 cu modificarile ulterioare, autoritatea contractanta are 
obligatia de a pune la dispozitia partilor interesate – la cererea expresa a acestora- documentele cu 
caracter public. 
26.3. – Dosarul achizitiei publice are caracter de document public, in conformitate cu prevederile art. 217 
alin (4) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, iar contractul si actele aditionale sunt parte ale 
dosarului achizitiei, potrivit prevederilor art.148 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
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27. Legea aplicabila contractului 
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi ...............................prezentul contract în 3 exemplare, 2 
exemplare pentru achizitor si  un exemplar pentru prestator.     

  
              ACHIZITOR                                                          P R E S TAT O R                                                                                

                   MUNICIPIUL  BACAU                                                               SC ………………………… 
            PRIMAR                                                                                          ADMINISTRATOR 

    LUCIAN-DANIEL STANCIU VIZITEU                                                        ………………………………………..    
 

                                   
  

 

 

 



1 
 

Formular nr. 1 
 

 
OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 
(denumire / sediu ) 
  

 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
Către, 
 
 
 

Referitor achizitie pentru atribuirea contractului, care are ca obiect Servicii de proiectare - faza Documentatie de 

Avizare a lucrarilor de interventie (DALI) - pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare strada Ciresoaia, 

municipiul Bacau”,COD CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2),79311200-9 Servicii de realizare de studii 

(Rev.2),71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2) 

noi .................................................. (denumirea/numele operatorului economic, date de identificare şi adresa 

completă)), depunem următoarele: 

 
Oferta noastră cuprinzând: Documente care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie, Oferta tehnică 
şi Oferta financiară  
Am luat cunoştinţă de prevederile CAIETULUI DE SARCINI şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente achizitiei şi suntem 
de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
Cu stimă, 
 
   Data completării            Operator economic, 
_________________                  _____________________ 
                 (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
                  Formular nr. 2 

Operator economic 

___________________________ 

(denumirea) 

 

 

ÎMPUTERNICIRE  

Subscrisa ________________________________________, cu sediul în 

____________________________________, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ______________, 

CIF____________, atribut fiscal ____, reprezentată legal prin ______________________________, în calitate de 

__________________, împuternicim prin prezenta pe _________________, domiciliat în 

______________________________, identificat cu B.I./C.I. seria ____, nr. ___________, CNP ________________, 

eliberat de ____________________, la data de ________________, având funcţia de ____________________, să 

ne reprezinte la achizitia de Servicii de proiectare - faza Documentatie de Avizare a lucrarilor de interventie (DALI) - 

pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare strada Ciresoaia, municipiul Bacau”, COD CPV: 79314000-8 

Studiu de fezabilitate (Rev.2), 79311200-9 Servicii de realizare de studii (Rev.2), 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2), 

achizitie organizată  de Municipiul Bacau. 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;  

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma 

desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la 

toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

 Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de 

identitate, carte de identitate, paşaport).  

               Data Denumirea mandantului 

    _________________                                                                                 S.C. ___________________ 

  

reprezentată legal prin 

                                                                                                                     _________________________ 

  (Nume, prenume) 

                                                                                                                    _________________________ 

(Funcţie) 

                                                                                                                    (Semnătura autorizată şi ştampila) 

 
 
 



3 
 

 
 

                      Formular nr. 3 
 

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

 

Formular de Ofertă Financiara  

Catre, Primaria Municipiului Bacau, Str.Marasesti  nr.6, 600017, BACAU 

  

   Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ___________ 

____________________________,  ne oferim ca,  în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in 

documentatia mai sus mentionata,  să executăm: Servicii de proiectare - faza Documentatie de Avizare a lucrarilor de 

interventie (DALI) - pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare strada Ciresoaia, municipiul Bacau”, COD 

CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2), 79311200-9 Servicii de realizare de studii (Rev.2), 71319000-7 Servicii de 

expertiza (Rev.2),  pentru suma de _______________________ (suma în litere şi în cifre),   la care se adaugă 

taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________ lei, conform Anexa 2.   

                      (suma în litere şi în cifre)       

 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât 

mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de 

execuţie anexat în _________________________ (perioada în litere şi în cifre) zile calendaristice.                   

 3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 

___________________________ zile, respectiv până la data de ___________________ 

 (durata în litere şi în cifre)                                                                     (ziua/luna/anul)  

şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
     4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreuna cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui 
un contract angajant între noi. 

 5. Precizăm că:|  nu depunem oferta alternativă. 

 6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

  7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă pe 

care o puteţi primi. 

Data _____/_____/_____ 

 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                    (semnătura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operator economic) 
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Formularul nr. 4 

 

Operator economic 

............................... 

(denumirea/numele) 

 

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor obigatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca  
si privind rspectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca 

 

Prin aceastã declarație subsemnat(ul)/a ……………………………….. reprezentant legal/imputernicit  al  
…………………………(ofertantului/ in cazul unei asocieri se va cuprinde toata denumirea asocierii),  participant  la  
licitatia deschisa on line in vederea incheierii contractului Servicii de proiectare - faza Documentatie de Avizare a 

lucrarilor de interventie (DALI) - pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare strada Ciresoaia, municipiul 
Bacau”, COD CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2), 79311200-9 Servicii de realizare de studii (Rev.2), 71319000-

7 Servicii de expertiza (Rev.2), 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 proprie raspundere ca pe toata durata cotractului voi respecta legislatia de Securitate 
si sanatate in munca, in vigoare, pentru personalul angajat in prestarea serviciilor. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolui 3 din “Falsuri si inscrisuri “ din Codul Penal.  

 

 

 

 

 

Data________________                                                           Ofertant_____________ 

                                                          Denumirea ofertantului-in cazul asocierii toti membrii asocierii 

 

           

    

     Nume si prenume 

     ________________ 

     Semnatura si stampila 
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    Formular nr. 5 

 

 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

 

în vederea participării la ACHIZITIA  

organizată de MUNICIPIUL BACAU...........în vederea atribuirii CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII: Servicii de 
proiectare - faza Documentatie de Avizare a lucrarilor de interventie (DALI) - pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare 
si modernizare strada Ciresoaia, municipiul Bacau”, COD CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2), 79311200-9 
Servicii de realizare de studii (Rev.2), 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2) 
Art.1. Părţi contractante: 

Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în __________________________(adresa, telefon, fax), 

reprezentată prin _______________ având funcţia de ____________________ denumită în cele ce urmează contractant 

general 

şi 

S.C. ______________ cu sediul în _______________ (adresa,tel., email) reprezentată prin __________________ având 

funcţia de  ____________________, denumită în cele ce urmează subcontractant. 

 

Art.2.  Partea părţile din contract ce urmează a fi subcontractante, sunt: 

 - _________________  

-__________________ 

-__________________ . 

 

Art.3.  Activităţi contractuale care vor fi prestate de catre subcontractant (se vor preciza serviciile prestate de subcontractant): 

1. ___________________________________ 

2.____________________________________ 

… ___________________________________ 

 

Art. 4. Procentul din contract care revine subcontractantului la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica : 

_______ % S.C. ___________________________ 

 

Art.5.  Valoarea ________ lei , fără TVA . 

 

Art.6. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume (vă rugăm să specificați serviciile prestate de 

subcontractant): 

- lunar, în termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general a facturii întocmite de subcontractant, 

contravaloarea ________________ prestate în perioada respectiva. 

                                (servicii) 

- plata _____________________ se va face în limita asigurării finanţării ___________________________ 

               (serviciilor)                                                                                                          (serviciilor) 

de către beneficiarul _____________________________ 

                                       (denumire autoritare contractantă) 

 

Art. 7. Contractul de subcontractare va fi încheiat în aceleaşi condiţii în care contractantul general a semnat contractul cu 

achizitorul şi  nu va conduce sub nicio formă la modificarea propunerii tehnice sau financiare care stau la baza contractului de 

achiziţie publică dintre achizitor si contractantul general 
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Art.8 . Durata de prestare a serviciilor  subcontractate va fi în conformitate cu durata prevazută în contractul dintre contractantul 

general si achizitor.  

 

Art. 9. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul 

general le are faţă de achizitor conform contractului de achiziţie publică…………………………..(denumire contract)  

 

 

Incheiat astazi, ................... 

  

   

CONTRACTANT GENERAL                  SUBCONTRACTANT 

 

..................................      .................................. 

(semnătură autorizată)                  (semnătură autorizată) 

 

Notă!: Prezentul acord de subcontractare constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale 

obiectului contractului/acordului-cadru.   
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ANEXA 1 

 

TABEL OFERTA DE PRETURI 

 

  privind: 

privind Servicii de proiectare - faza Documentatie de Avizare a lucrarilor de interventie (DALI) - pentru obiectivul de 

investitii ,,Reabilitare si modernizare strada Ciresoaia, municipiul Bacau”, COD CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate 
(Rev.2), 79311200-9 Servicii de realizare de studii (Rev.2), 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2) 

 

Nr. 

crt. 
Denumire etapa proiectare 

Pret fara 

TVA 
TVA 

 

Pret cu TVA 

0 1 2 3 4 

1 Intocmire Studiu geotehnic    

2 Expertiza tehnica drum    

3 Expertiza tehnica retele apa-canal    

4 Documentatie obtinere CU si 

Documentatii avize si acorduri, 

conform certificat de urbanism, si alte 

avize conform reglementarilor  

   

5 Realizare DALI    

 TOTAL    

 

OFERTANT 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)__________________, (semnătura), în calitate de ___________________________, 

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele     ____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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