
















                 OFERTANTUL                                                                                                   
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către, Primăria Municipiului Bacău, Str.Marasesti  nr.6, 600017, BACAU 

 
Domnilor, 
1. Având în vedere Invitația de participare nr. ................ din ..............., subsemnații, reprezentanti 

ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, în 
conformitate cu 
                                         (denumirea/numele ofertantului) 
prevederile și cerințele cuprinse în Caietul de sarcini, să prestam : Servicii de dirigenţie de şantier la 
obiectivul de investiţii : „Construire strada Prelungirea Bradului 101-103, municipiul Bacău” ", 
Cod CPV : 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2),  la  o valoare totală de 
………........…lei (suma în litere și cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată................. lei 
(suma în litere și cifre) TVA  . 
. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită caștigatoare, să prestam serviciile 
conform cerintelor beneficiarului. 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ______________ (durata 
in litere si cifre) zile, respectiv până la data de ___________________________,(ziua/luna/anul)  și ea 
va ramâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achizitie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 

5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.      
6. Întelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scazut preț sau orice altă ofertă 

pe care o puteți primi. 
              
 

Data _____/_____/_____ 
 

Subsemnatul_______________, în calitate de _____________________, legal autorizat să 
semnez                              

                  (semnătura autorizată)                   (calitate de reprezentare) 
oferta pentru și în numele ____________________________________. 
                                           (denumirea/numele operatorului economic) 
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CONTRACT  DE SERVICII 

nr. ..................   data ................. 
 

 
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, intrata in vigoare in data de 26 Mai 2016, s-a 

încheiat prezentul contract de prestare 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 RO 4278337, cont  RO45 TREZ 24A8 
4030 3710 101X deschis la Trezoreria municipiului Bacau în calitate de achizitor, pe de o parte 
Si 
 

SC ........................,  reprezentata prin ADMINISTRATOR.................., adresa sediu: ..............., ................ 
..............., Judetul ..........., telefon ....................., numar de inmatriculare .............., CUI ..............., cont 
................................... deschis la Trezoreria ..............in calitate de prestator, pe de alta parte 
 
1. Definitii  
1.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele 
la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform 
contractului; 
f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice 
alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci 
enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
2. Interpretare 
2.1 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. 
2.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod 
diferit. 

 
Clauze obligatorii 

 
3. Obiectul principal al contractului   
3.1 - Prestatorul se obliga sa presteze – Servicii de dirigenţie de şantier la obiectivul de investiţii : 
„Construire strada Prelungirea Bradului 101-103, municipiul Bacău”, conform caietului de sarcini.  
3.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate  conform 
punctului 3.1, respectiv  …………… lei inclusiv TVA.  
 
4. Pretul contractului 
4.1 Pretul contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de ................ lei fara TVA, la care se adauga   
............... lei reprezentand TVA. 
4.2. Plata serviciilor se va realiza în funcţie de stadiul execuţiei lucrărilor, în baza facturilor aferente rapoartelor 
prezentate, în termen de 30 de zile de la acceptarea la plată a facturii. 
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5. Durata contractului 
5.1 – Durata prestarii serviciilor este de 12 luni de la data ordinului de incepere a prestarii serviciilor, in perioada 
de executie a lucrarilor ,  conform clauzei 6.1, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional, fara costuri 
suplimentare, in cazul prelungirii duratei lucrarilor. 
5.2  –  Prezentul contract produce efecte pana la receptia la terminarea lucrarilor . 
 
6. Executarea contractului  
6.1 – Executarea contractului incepe de la data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciilor. 
 
7. Documentele contractului 
7.1 -  Documentele contractului sunt: 

- caietul de sarcini; 
- propunerea tehnico-economica; 
 

8 Caracterul confidenţial al contractului 
8.1. – (1)O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi  de a utiliza informaţiile şi 
documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi 
îndeplini obligaţiile contractuale. 
 (2) Orice informaţie dezvăluită persoanelor implicate în executarea contractului va avea caracter confidenţial, iar 
informaţiile se vor limita doar la cele necesare executării contractului.  
8.2. - O parte contractanta va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract 
dacă: 
 i) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau 
 ii) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea 
dezvăluire; sau 
 iii) partea contractanta fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele impuse de caietul de sarcini si 
de legislatia in vigoare.  
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de realizare al obiectivului pentru care 
se contracteaza serviciile. 
9.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru 
sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

9.4 Prestatorul va emite factura pentru serviciul prestat, dupa aprobarea de catre achizitor al raportului lunar de 
activitate . Raportul va fi transmis achizitorului pana pe data de 5 ale lunii urmatoare prestarii serviciului .  
 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să verifice, potrivit clauzei 15, serviciile prestate în termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii 
la sediul Primariei . 
 Factura emisă de către prestator se va depune la sediul Primariei Municipiului Bacau completata cu datele 
ambelor parti şi va conţine explicit şi detaliat preţul (lei), denumirea,  numarul si data contractului. 
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, 
furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul 
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corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea 
serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
10.4 - Decontarea  serviciilor de dirigentie de santier se va realiza in functie de stadiul de executie a lucrarilor.  
 
11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1. - 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.  
11.2 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. 
11.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, 
care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.11.1 şi 11.2, în completare, părţile 
datorează si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.  
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
executantului, 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 executant. În 
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită in mod corespunzator până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
12 Rezilierea contractului 
12.1. - Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca: 
i) Achizitorul  este declarat in stare de faliment; 
ii) Achizitorul  notifica prestatorul ca, din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice, ii este 
imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale. 
12.2. - Achizitorul  poate cere rezilierea contractului si daca: 
i) Prestatorul a fost declarat in stare de faliment, s-a emis ordin de executare impotriva lui, sau a intrat in lichidare 
juridica in vederea fuzionarii; 
ii) Prestatorul a abandonat contractul, conform PV de constatare intocmit de Achizitor; 
iii) Prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a fost notificat 
de achizitor ; 
12.3. - Cererea de reziliere a contractului (notificarea) se va comunica in scris celeilalte părţi  cu cel putin 5 zile 
lucratoare anterior datei solicitate de reziliere. Daca in termen de 5 zile de la data notificarii, partea notificata nu 
formuleaza obiectiuni asupra motivului de reziliere invocat in notificare astfel incat partile sa initieze rezolvarea 
amiabila si reluarea contractului, aceasta se considera acceptata si se procedeaza in consecinta. 
In cazul in care partenerul de contract nu-si insuseste motivele invocate pentru reziliere, si solutionarea amiabila 
a acestei situatii nu a fost posibila, aceasta disputa devine litigiu care se va solutiona conform prevederilor art. 23. 
12.4. - La rezilierea contractului prestatorul va preda achizitorului, pe bază de proces verbal, serviciile prestate. 
12.5. - In cazul rezilierii contractului, indiferent de partea care a solicitat rezilierea, Achizitorul  va convoca comisia 
de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a serviciilor prestate pana la data rezilierii, intr-un 
termen de maximum 15 zile de la data rezilierii contractului. 
12.6. - Achizitorul îsi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, in cel mult 30 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 ar fi contrara interesului public 
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Clauze specifice 

 
13.  Garanţia de bună execuţie a contractului – nu este cazul 
 
14. Alte resposabilităţi ale prestatorului 
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat , în conformitate cu cerintele din  caietul de sarcini pe durata 
realizării lucrării; 
(2) Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, 
fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
14.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de realizare al 
obiectivului pentru care se contracteaza serviciile. 
Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
 
15. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
15.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice informaţii pe care acesta le-a cerut în 
propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 
 
16. Recepţie şi verificări  
16.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din caietul de sarcini si prevederile legale in vigoare privind atributiile dirigintelui de santier pe durata 
realizării lucrării.  
16.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de 
a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 
 
17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
17.1 -   Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în maxim 2 zile de la primirea ordinului de 
începere a contractului.  
 17.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi 
terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, termen care se calculează de la 
data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului de 

către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, 
atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  
17.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia 
de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de 
prestare se face cu acordul parţilor, prin act  adiţional. 
17.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere 
în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorulu i.  
 
18. Ajustarea preţului contractului 
18.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract. Pretul este ferm si nerevizuibil pe toata durata de derulare a contractului. 
 
 
 
19. Amendamente  
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19.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale 
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
19.2 - Partile contractante pot conveni de comun acord la incetarea contractului . 
 
20. Subcontractanţi  
20.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu 
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
20.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu  
subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se 
constituie in anexe la contract. 
20.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 
contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea 
lor din contract. 
20.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului . 
 
21. Cesiunea  
21.1 - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina 
partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.  
 
22. Forţa majoră 
22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
22.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toată perioada în care aceasta acţionează. 
22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
22.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
22.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să 
poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
23. Soluţionarea litigiilor 
23.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 
23.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 
judecatoreşti din România.  
 
24. Limba care guvernează contractul 
24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.  
 
25. Comunicări 
25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 
scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.  
25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării. 
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26. Legea aplicabilă contractului 
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Parţile au înteles să încheie azi  ................2021,  prezentul contract în trei exemplare, câte unul pentru 
prestator si doua pentru achizitor .     
  
 
                     PRESTATOR                                          ACHIZITOR      
       SC …………………….                                            MUNICIPIUL BACAU          
                                  APROBAT    
                   ADMINISTRATOR                                                             PRIMAR 
                  …………………..                                                    LUCIAN -DANIEL STANCIU -VIZITEU 
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