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Adresa: Tudor Vladimirescu
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ANUNŢ

Privind depunere oferta informativa de preţ

Stimate domn/stimata doamna,

Primăria oraşul Baia de Arama, cu sediul in oraşul Baia de Aram a, str. Tudor 

Vladim irescu nr.23, judeţul M ehedinţi, va  invita sa prezentaţi oferta dumneavoastră de
( A

preţ pentru achiziţia: „închiriere de autovehicule, utilaje şi echipamente de 

construcţii, cu deservent pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi a înzăpezirii 

drumurilor aparţinătoare oraşului Baia de Aramă” , Cod CPV 90620000-9 -  

Servicii de deszăpezire,

La  intocm irea ofertei de preţ se va  tine seama de prevederile din caietul de sarcini.

Adresa la care se depune oferta : Primăria oraşului Baia de Aram a, Strada Tudor 

V ladim irescu, nr.23, localitatea Baia de Aram a, judeţ Mehedinţi, cod postai 225100

Data limita pentru depunerea ofertei 26.11.2015, ORA 14 :00

Pentru informaţii suplimentare ne puteti contacta la Tel/Fax : 0252 381 473 sau direct la 

sediul autoritatii.

V a  mulţumim,

Comp. Achiziţii Publice

Rafael Bobaru Janina

mailto:primaria_bda@yahoo.com


^-ROMANŢ'■

JUDEŢUL MEi'EDIÎMT'I 
Adresa: Tudor Vladimirescu, nr.23 
Tel/Fax: 0252381473 
E-mail: primaria_bda@yahoo.com

CAIET DE SARCINI

Se aproba 
de Aram a  
nel Rafael

ÎNCH IR IER E  DE A U T O V E H IC U LE , UTILAJE  ŞI EC H IPA M E N TE  CU
DESERVENT

PENTR U  PR EVEN IR EA  ŞI C O M B A T E R E A  PO LE IU LU I ŞI A  ÎN ZĂ PE Z IR II  
D R U M U R ILO R  A PA R T IN A T O A R E  O R A ŞU LU I B A IA  DE A R A M A

Activitatea de deszăpezire se va desfăşura conform cu prevederile din “Normativul privind prevenirea 
şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice ind. A N D  525-2005 aprobat prin Ordin al M TC T şi M A I 
nr. 1945/2005/1265/2006.

Cap. 1 DENUMIREA ACHIZIŢIEI
A #

închirierea de autovehicule, utilaje şi echipamente de construcţii, cu deservent pentru prevenirea 
şi combaterea poleiului şi a înzăpezirii drumurilor apartinatoare oraşului Baia de 
Aramă, judeţul Mehedinţi

Cap. 2 SOLICITĂRILE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE
Perioda de desfăşurare a prestaţiilor, conform actelor normative de mai sus, este: 15.12.2015 -  

15.03.2016.
In funcţie de condiţiile meteo-rutiere această perioadă poate fi modificată prin notificarea scrisă a 
achizitorului.

2.1. Locul de desfăşurare a activităţii: Oraş Baia de Arama conform anexa nr. 1.
2.2. Lista sectoarelor de drum pe care se va acţiona: conform anexa nr. 1.
2.3. Autovehiculele, utilajele şi echipamentele solicitate: conform anexa nr. 2
2.4. Programul de lucru va fi de 8 ore/zi (conform graficului de lucru intocmit de beneficiar): Se va 

asigura permanenta in activitate, de preferat in sistem tornus 12ore active cu 24ore liber cu respectarea 
codului muncii.

2.5. Dotări necesare obligatorii pentru autovehicule şi utilaje:
- telefoane mobile pentru deservenţi;
- autovehiculele, utilajele şi echipamentele vor fi dotate cu girofar cu lumină galbenă şi plăcute 

reflectorizante pentru delimitarea gabaritului :
- sistemul de încălzire al cabinei deserventului sa fie funcţional;
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- deservenţii vor avea în dotare sculele minim necesare intervenţiilor accidentale.
Utilajele pot fi închiriate sau in proprietate.

2.6. Capacitatea tehnică a prestatorului:
- prestatorul va face dovada că poate înlocui în maxim 8 ore de la sesizarea beneficiarului orice 
autovehicul, utilaj sau echipament defect, cu un altul cu aceleaşi caracteristici;

- prestatorul va prezenta o declaraţie privind dotarea cu autovehicule, utilaje şi echipamente, conform 
cu cerinţele din caietul de sarcini, făcând următoarele precizări:

- marca şi tipul fiecărui autovehicul, utilaj şi echipament;
- nr. de înmatriculare (la auto) sau indicativul (la utilaje);
- copiile cărţilor de identitate şi certificatelor de înmatriculare, cu ITP valabilă;
- anul fabricaţiei;km.la bord sau ore de funcţionare
- valoarea de inventar;
- titlu de deţinere;
- copie după asigurare (R C A );
-contor citire ore funcţionare

- copii după contractele de închiriere/colaborare a autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor (pentru 
cazul în care nu sunt proprietatea prestatorului cu specificarea dotărilor de mai sus);

- caracteristicile tehnice ale auto, utilajelor si echipamentelor (putere, numărul de axe motoare, 
capacitatea de încărcare etc.);

- licenţele de transport;
- prestatorul va prezenta o declaraţie, că în cazul atribuirii contractului de achiziţie, numărul de 

autovehicule, utilaje si echipamente ofertat rămâne neschimbat pe perioada de derulare a 
contractului;

-viteza de incarcare in raspanditoare cu capacitate de 6m3 va fi de max. 8min.
- pentru utilaje viteza de deplasare min..25km/ora
- ofertantul va declara pe propria răspundere că are în dotare auto, utilaje si echipamente compatibile cu 

activitatea pe care se cere să o presteze, în conformitate cu „ Instrucţia privind protecţia drumurilor 
publice pe timp de iarnă, combaterea lunecusului si înzăpezirii“ -  indicativ A N D  nr. 525-2000. aprobată 
prin ministrului Ministerului Transporturilor. Construcţiilor si Turismului nr. 607/23.10.2003, completată 
cu “Normativul privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice ind. A N D  525-2005 
aprobat prin Ordin al M T C T  şi M A I nr. 1945/2005/1265/2006.

- deservenţii vor avea minim 3 ani vechime;
- deservenţii vor asigura continuitate pe durata contractului si vor putea fi schimbaţi numai in caz de 

imbolnavire sau incapacitate de munca,
- combustibilii vor fi asiguraţi de către prestator;
- prestatorul va asigura un stoc de carburant pentru minim 14 zile conform Instrucţie 525/2005
- utilajele vor susţine proba de lucru în sarcină înainte de intrarea în bază şi periodic ori de câte ori 

consideră beneficiarul necesar în perioadele de aşteptare.
-pentru drmurile Secundare autovehicolele vor avea puterea motorului >250 CP sau tracţiune integrala. 

Cap. 3 OBLIGAŢIILE SI RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI
Prestatorul îşi va însuşi şi va îndeplini toate prevederile de la Cap. 2, având următoarele obligaţii şi 
responsabilităţi:
3.1. Prestatorul poartă toată răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului, pentru eventualele 

accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor din ,,Instrucţia privind 
protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecusului si înzăpezirii “ -  indicativ A N D  nr. 
525-2000, aprobată prin ordinul ministrului Ministerului Transporturilor. Construcţiilor si Turismului nr. 
607/23.10.2003, completată cu “Normativul privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor 
publice ind. A N D  525-2005 aprobat prin Ordin al M TC T şi M A I nr. 1945/2005/1265/2006.

3.2. Prestatorul răspunde de integritatea utilajelor proprii precum şi de echipamentele puse la dispoziţie 
de beneficiar.



3.3. Prestatorul efectuează, pentru deservenţii auto-utilajelor închiriate, instruirea personalului, 
acordarea echipamentului şi a alimentaţiei de protecţia muncii, înregistrarea accidentelor de 
muncă.
Auto-utilajele închiriate pot staţiona la bazele de deszăpezire ale beneficiarului sau la alte locaţii 

aprobate si insusite de beneficiar pentru a asigura oprativitatea maxima la acţiune.
După receptionarea bazei vor fi nominalizate acele auto care in funcţie de caracteristicile tehnice 

vor asigura pe perioada de derulare a contractului raspandirea preventiva,patrulare,intervenţie izolata cu 
eficienta cea mai buna.

3.4 Prestatorul este obligat să ridice auto-utilajele de la locaţiile achizitorului în termen de 10 zile de la 
data expirării contractului

3.5 Pe parcursul prestării serviciului, prestatorul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
- confortul riveranilor;
- căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc 

proprietăţile aflate în posesiabeneficiarului sau a oricărei persoane.

3.6. Prestatorul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor acţiunilor în justiţie, daune- 
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea 
revine prestatorului.

3.7. Prestatorul va răspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 şi 14-17 din OG 
nr. 43/1997, republicată şi modificată) în executarea contractului, prin acţiunea sau inacţiunea sa, 
precum şi de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG nr. 195/2002).

3.8. Prestatorul este răspunzător de siguranţa şi eficienţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe durata contractului, asigurând maximum de 
randament în acţiunile efectuate.

3.9. Furnizorii de auto-utilaje care au contracte „la  cerere”  au obligaţia prezentării în bazele de 
deszăpezire ale beneficiarului în termen de max. 4 ore de la primirea notificării telefonice emise de 
conducerea Primăriei.

3.10. Prestatorul va ţine evidenţa zilnică, pe ore şi sectoare de drum a intervenţiilor privind utilajele şi 
echipamentele, personalul executant, materialele folosite, punându-le la dispoziţia beneficiarului, 
la solicitarea acestuia.

3.11. Prestatorul are obligaţia de a respecta Legea 319/2006 securitatea şi siguranţa în muncă şi Legea 
307/2006 privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

3.12. Conducătorii auto-utilajelor vor deţine permis de conducere corespunzător cu categoria de 
autovehicule conduse.

3.13. Autovehiculele ofertate vor respecta tonajele maxime pe axe în conformitate cu OG nr. 
43/28.07.1997, anexa 2, privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare.

3.14. Prin act adiţional durata de executare a obligaţiilor asumate de părţi, prin contract, se prelungeşte 
în caz de nevoie, funcţie de condiţiile meteorologice ce se vor manifesta.

3.15. Programul de lucru va fi de 8 ore/zi în perioadele de aşteptare, iar la acţionare funcţie de 
necesităţile de intervenţie chiar şi 24 ore/zi ; în acest sens furnizorul va lua măsurile necesare 
asigurând cu personal în conformitate cu prevederile codului muncii.

3.16. Să facă instructajul deservenţilor auto utilajelor închiriate cu privire la „Instrucţia privind 
protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecusului si înzăpezirii“ -  indicativ A N D  nr. 
525-2000, aprobată prin ordinul ministrului Ministerului Transporturilor. Construcţiilor si Turismului nr. 
607/23.10.2003, completată cu “ normativul privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor 
publice ind. A N D  525-2005 aprobat prin Ordin al M TC T şi M A I nr. 1945/2005/1265/2006.

Cap. 4 ORT JGATTÎLF, Sî RESPONSABILITĂŢII ,F. ACHIZITORULUI



4.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice informaţii pe care acesta le 
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

4.2. Achizitorul are obligaţia de a coordona, controla, verifica şi confirma prestaţiile efectuate şi 
răspunde numai pentru dispoziţiile emise.

4.3 Achizitorul va pune la dispoziţia prestatorului materialul antiderapant necesar , in funcţie de 
condiţiile meteorologice.

Cap. 5 CONDIŢII IMPUSE DE ACHIZITOR
5.1. Prezentarea in baze sau puncte de sprijin a utilajelor se face in baza actului scris al Primăriei. 
Intrarea in baze de dezapezire sau puncte de sprijin se face pe baza unui proces verbal de 
intrare in baza cu specificarea stării tehnice si datelor cerute corespunzătoare .
5.2. Nu se acceptă actualizarea preţurilor pe perioada de derulare a contractului; ofertantul va avea în 

vedere evoluţia costurilor luate în calcul la stabilirea valorii ofertei.
5.3. Comisia de evaluare are dreptul de a verifica cele declarate de prestator (ofertant), eventualele 

neconcordanţe între cele declarate şi ceea ce există pe teren, putând conduce la eliminarea auto- 
utilajului in cauza sau a ofertantului.

5.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral perioada de execuţie a contractului „în 
funcţie de asigurarea financiară şi de condiţiile meteo“\ notificarea va fi făcută cunoscută prestatorului 
cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare.
5.5. După o perioadă de „aşteptare“ (staţionare tehnologică), nu este permis ca la intervenţie utilajul să 

nu funcţioneze normal, la parametri, iar în situaţia în care se constată că este defect, nu se mai 
plătesc orele de „aşteptare44 dinaintea momentului intervenţiei.

5.6. Dacă situaţia o cere se pot solicita, şi alte auto-utilaje.
5.7. Pentru situaţii neprevăzute auto-utilajele închiriate pot fi dirijate în alte zone în care condiţiile o cer

5.8. Ofertantul care nu deţine un atelier de întreţinere şi reparaţii sau care nu poate face dovada 
existenţei unui contract de service pentru auto-utilajele sale, va fi descalificat.

5.9. Tarifele de închiriere vor fi însoţite obligatoriu de desfăşurătorul de tarif ce va conţine în mod 
distinct elementele constitutive.

5.10. Având în vedere faptul că autoritatea contractantă practică amortizarea liniară (conform Legii nr. 
15/1994), nu se vor confirma prestaţii tarifate cu tarife care conţin amortismentul, decât în limita 
maximă de 8 ore/zi, lucrătoare; restul orelor de prestaţii sau ore tehnologice (timpul cât mijloacele 
de mecanizare nu acţionează) vor fi plătite în urma tarifarii cu tarife de închiriere care nu au inclus 
amortismentul.

5.11. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a exclude acei candidaţi care nu au realizat lucrări 
de calitate în anii precedenţi.

5.12. Autoritatea contractantă poate rezilia unilateral contractul în maxim 5 zile de la apariţia unor 
circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia; în cazul rezilierii contractului 
de către achizitor, acesta va plăti doar prestaţiile realizate până la data rezilierii unilaterale a 
contractului.

5.13. Autovehiculele care vor efectua transporturi de materiale antiderapante (sare, nisip) vor fi 
prevăzute cu prelată pentru benă; operatorul de transport va începe transportul materialelor în 
maxim 24 de ore de la comanda achizitorului.

5.14. In cazul transporturilor ocazionale de materiale antiderapante, achizitorul va efectua plata numai 
pentru transporturile la care autovehiculele sunt încărcate conform dispoziţiilor beneficiarului.

5.15. La transportul de materiale antiderapante se va tarifa cu formula 40 km=lora de funcţionare . 
5.16.. Autovehiculele şi utilajele vor fi dotate cu cablu sau ştangă de remorcare.
Cap. 6 TARIFE DE ÎNCHIRIERE. ELEMENTE CONSTITUTIVE ALE TARIFULUI
6.1. Prestaţiile utilajelor închiriate se vor tarifa şi plăti cu următoarelor tarife de închiriere.
Tarif acţionare (Ta) = tariful care se va aplica pentru timpul din programul de lucru în care mijloacele 
de mecanizare lucrează efectiv.



Tarif tehnologic (Tt) = tariful care se aplică pentru timpul din programul de lucru în care mijloacele
de mecanizare nu lucrează, ca urmare a condiţiilor meteo favorabile.
a) -  tarif acţionare: Ta= Lei/h (program de lucru: 8 ore/zi, lucrătoare);
ai) -  tarif acţionare fără amortisment inclus: Tai = lei/h;
b) -  tarif tehnologic: Tt = lei/h (program de lucru: 8 ore/zi, lucrătoare);
bi) -  tarif tehnologic fără amortisment, inclus: Tti = lei/h.
6.2. Tarifele de la pct. 6.1. lit. a) şi b) conţin amortismentul, tarifele de la pct. 6.1. lit. ai) şi bi) nu 

conţin amortismentul.
6.3. Totalul orelor confirmate care vor fi tarifate cu tarife care conţin amortismentul, inclus (ore acţiune 

+ ore staţionare) nu va depăşi suma de 8 ore/zi, lucrătoare.
6.4. Restul orelor, peste cele 8, de la pct. 6.3., se vor tarifa cu tarif de acţionare fără amortisment inclus 

(dacă se acţionează cu utilajul respectiv), sau cu tarif tehnologic fără amortisment inclus (dacă 
utilajul staţionează, este în aşteptare tehnologică); tariful tehnologic nu se va achita în situaţiile şi 
pe durata în care auto-utilajele în cauză nu sunt disponibile pentru intervenţie.

6.5. Pentru auto-utilajele închiriate în două sau trei schimburi, indiferent de programul de lucru, 
ore/schimb, orele tarifate cu tarife care conţin amortismentul, nu vor depăşi, însumate, 8 ore/zi 
lucrătoare; în zilele de sâmbătă şi duminică se va tarifa cu tarifele care nu conţin amortisment (ai 
şi bi)

6.6. Mijloacelor de mecanizare, aflate în bazele de deszăpezire, şi care nu sunt solicitate să acţioneze o 
perioadă de minim 72 de ore consecutiv, ca urmare a condiţiilor meteo-rutiere favorabile 
(temperaturi pozitive, lipsa poleiului, lipsa ninsorilor etc), li se va confirma şi plăti doar o normă 
de 8 ore din 24; pentru tarifare se va aplica "tariful tehnologic Tt" (cu amortismentul inclus) pentru 
orele cuprinse în zilele lucrătoare şi "tariful tehnologic T t l"  (fără amortisment inclus) pentru orele 
cuprinse în zilele de sâmbătă şi duminică.

In perioadele de timp, în care condiţiile meteo-rutiere sunt favorabile, atât personalul deservent cât şi 
mijloacele de mecanizare vor rămne în bazele de deszăpezire.

6.7. Elementele constitutive ale tarifului sunt:
a) Tarif acţionare: - cheltuieli cu amortismentul;
- cheltuieli normate de întreţinere;
- cheltuieli cu salarizarea;
- cheltuieli cu lubrifianţii;
- cheltuieli cu carburanţii;
- cheltuieli cu anvelopele;
- cheltuieli cu acumulatorii;
- cheltuieli indirecte;
- beneficiu.
b) Tarif tehnologic: - cheltuieli cu amortismentul;

- cheltuieli cu salarizarea;
- cheltuieli indirecte;
- beneficiu;

Tarifele fără amortisment se vor calcula conform punctului 6.7 scăzând cheltuielile cu amortismentul.
6.8. Tarifele de închiriere nu conţin T V A  şi rămân neschimbate pe toată durata contractului.
6.9. Tarifele de închiriere vor fi exprimate în RON.
Cap. 7 CRITERIUL DE ATRIBUIRE A  CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

7.1 Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică este „preţul cel mai mic“  al contractului.

7.2. Pentru evaluarea contractului se va considera că din totalul timpului de lucru, 30% va fi afectat 
acţionării şi restul de 70% pentru staţionare (aşteptare) la 8 ore program de lucru zilnic.

Cap. 8 RECEPŢIE SI VERIFICĂRI. M ODALITĂŢI DE PLATĂ. SANCŢIUNI



8.1. Verificarea, recepţia şi confirmarea serviciilor prestate se face zilnic de către persoanele desemnate 
de achizitor , în prezenţa prestatorului, cu care ocazie se confirmă respectarea cantitativă şi 
calitativă a lucrării.

8.2. Prestaţiile executate se consemnează în documentele primare completate de reprezentaţii 
prestatorului si certificate de reprezentanţii beneficiarului prin confruntarea cu registrele tinute 
conform Instrucţiei 525/2005.

8.3. Necesitatea, oportunitatea şi realitatea prestaţiilor înscrise în documentele primare, de către 
prestator, se atestă cu semnătură de către reprezentanţii achizitorului astfel:

-pentru transport materiale:bonuri transport, copie diagrama tahograf
-pentru activitate auto: copie diagrama tahograf,fisa de activitate zilnica.
-pentru utilaje:citire contor ore acţionare,raport zilnic de activitate.
Actele primare vor fi confirmate de reprezentanţi firmei de deszăpezire si vor sta la baza intocmiri de 

către contractant a situaţilor de plata si centralizatoarele situaţilor de plata întocmite de furnizori si 
aprobate de conducerea Primăriei ( Primar,Viceprimar, Contabil sef) in vederea emiterii facturilor 
( vizate conducerea Primăriei) pentru serviciile prestate.

8.4. Acolo unde beneficiarul nu are in dotare, prestatorul pentru deserventi va pune la dispoziţie cele 
necesare :

- paturi
- mese
-scaune
- lenjerii

8.5. In perioadele de aşteptare la solicitarea conducerii Primăriei, deserventii vor acţiona la lucrări 
specifice de sezon ( curăţire zapada incinta, poduri, etc ).

8.6. Lucrările efectuate de prestator, în afara celor prevăzute, sau fără dispoziţia achizitorului, precum 
şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie a 
achizitorului, nu vor fi plătite prestatorului; aceste lucrări vor fi plătite numai dacă se dovedesc a fi 
necesare şi se presupune că ele corespund voinţei achizitorului, în care caz ele vor fi notificate 
imediat.

8.7. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, potrivit legii şi contractului de achiziţie, a facturilor 
spre decontare, face să nu curgă termenul de plată, dacă achizitorul sesizează prestatorul despre 
neregulile constatate şi retumează facturile în original în interiorul termenului de plată; un nou 
termen de plată va curge de la prezentarea facturilor de către prestator cu date corecte, potrivit 
legii şi contractelor.

8.8. Dacă în urma unor controale efectuate de reprezentanţii beneficiarului (achizitorului) se constată 
absenţa nejustificată din baza de deszăpezire a unor mijloace de mecanizare prevăzute în 
contractul de închiriere se vor aplica următoarele sancţiuni:

- nu se vor plăti mijloacele de mecanizare pentru care s-a constatat absenţa nejustificată, pe perioada
constatării acesteia,

- în cazul unor abateri repetate, prestatorului în cauză i se vor aplica următoarele sancţiuni:
- contractul de prestare de servicii încheiat cu prestatorul va fi reziliat
8.9. Achizitorul are dreptul de a opta între a cere executare întocmai a obligaţiilor asumate de către 

prestator sau de a cere rezilierea contractului şi, în plus, în orice situaţie are dreptul de a calcula şi 
cere penalităţi de întârziere.

8.10. Prestatorul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în situaţii de lucrări, 
plată sau facturi şi se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât şi foloasele realizate 
necuvenit, aferente acestora.

8.11. Sumele încasate în plus, cât şi foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare 
până la determinarea şi plata lor) se vor recupera astfel:
1. Sumele încasate în plus, prin situaţii de realizări se vor recupera prin compensare, din facturile 

neachitate pe aceeaşi lucrare sau din facturile neachitate de achizitor, din alte contracte în 
derulare la data constatării şi comunicării.



2. în imposibilitatea compensării, prestatorul se obligă să restituie sumele datorate într-un termen 
stabilit de ambele părţi, achitarea facându-se prin mijloace de plată obişnuite în contul 
achizitorului.

3. Sumele calculate ca foloase necuvenite (penalizări) pentru utilizarea sumelor încasate în plus, 
se vor achita imediat de la data constatării şi înştiinţării.

8.12.Achizitorul va efectua plata către prestator, pe baza facturii fiscale emise de către acesta, in 
maximum 30 de zile de la acceptarea acesteia de către achizitor, dar nu mai târziu de 90 de zile de 
la data emiterii facturilor.

Lucrările real executate se vor dovedi prin situaţii de lucrări, ce se vor confirma de către reprezentanţii 
achizitorului. Situaţiile de plata se confirma in 5 (cinci) zile de la primire.

ÎNTOCMIT, 
Viceprimar 
BUNCIANU ILIE



A N E X A  NR1

Bazele, punctele de sprijin şi sectoarele de drum pe care se va acţiona în iarna

ORAŞ B A IA  DE ARAMA-str.Republici-sup=4800
-str. Victoriei-sup=1800mp 
-str. Minelor -sup=2400 
-str.T.Vladimirescu-sup=4200 
-str.Pandurilor-sup=6600 
-str. Iulian Predescu-sup=15300 
-str. M ilco Baiesu- sup=3600 
-str.Dochiciu- sup=6600 
-str.C-tin Brancoveanu-sup=4800 
-str. Nicu Pereanu-sup=600

SAT BREBINA -TOATE ULIŢELE -SUP=17000 
SAT TITERLESTI- TO ATE ULIŢELE -SUP= 7547 
SAT B R A TILO V  -TOATE ULIŢELE -SUP= 3692 
SAT M ARASESTI-TO ATE ULIŢELE -SUP= 45000 
SAT STANESTI -TO A TE  ULIŢELE -SU P= 15500 
SAT NEGOIESTI -T O A T E  U LIŢELE -SUP=59000
SAT P ISTR ITA  -DC40_____________ -SUP= 22800
S A T  D E A L U  M A R E -D .C .2 5 5  -S U P = 1 0 2 0 0



A N EX A  NR.2

A U TO  UTILAJE NECESARE
PENTRU P L A N U L  DE AC ŢIU N E  PE T IM PU L  IERNII 2014-2015 PE R A ZA  DE ACŢIUNE  
A  O R AŞULUI B A IA  DE A R A M A

Denumirea utilajului şi 
a mijloacelor de 

transport
Sector de drum pe care 

se acţionează

Tipul auto 
utilajului 
conform 
pct. 2.5

Bucăţi xObservaţii

AUTO GR ED ER  6x6 1 Lama fata,lama 
intermediara

B U LD O ZER  (TAFF) 1 Cu lama reglabila
U N IO M O G  echipat cu 
freza , lama si sararita

1 Cu sararita si lama 
reglabila

B U LD O E X C A V ATO R 2
A U TO BASC U LAN TE A2 2 >16T



Anexa 2 - Adresa de inaintare

OFERTANTUL înregistrat la sediul autoritatii

contractante

nr................... /

, ora

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către

Primăria oraşul Baia de Arama

Urmare a invitaţiei de depunere oferta pentru achiziţia lucrării avand ca obiect

___________________________________________________  CPV ____________________ ,

de către Primăria Baia de Arama noi,........................................................... , transmitem

alaturat următoarele:

Colet sigilat si marcat, conţinând un original si o copie din documentele:

1. oferta

2. documente ce insotesc oferta

In speranţa unei colaborări,

Cu respect,

Ofertant

întocmit azi,



Anexa nr. 24- Formular de ofertă - servicii

(denumirea/numele ofertant)

FORM ULAR DE OFERTĂ

C ătre.................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .....
Odenumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm...................... (denumirea serviciului)
pentru suma de ................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă T V A  în valoare de
............................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
2. N e  angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 
din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă, (se va indica anexa la 
formular)
3. N e angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
...................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data d e ....................... (ziua/luna/anul)  şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. A m  înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de 
atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|J depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar „alternativă’7” altă ofertă” .
|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 
primită.

Data / /

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

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



Anexa nr. 25- Centralizator de preţuri servicii

(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATO R  DE PREŢURI 
pentru servicii

Anexă la ofertă

Nr.
crt

Activitatea
(gama/faza)

Cantitatea Preţul
unitar

Preţul
total

Taxa pe 
valoarea 
adăugată

Lei Euro Lei

( c o l  2 x  c o l  3 )

Euro

( c o l  2  x  c o l  4 )

Lei

0 1 2 3 4 5 6 7

1

2

T O T A L

TO TAL Lei: ....... %  asociaţi lei:
....... %  subcontractanţi lei:

Euro: ....... %  asociaţi euro:
....... %  subcontractanti euro:

(semnătura autorizată) 
L.S.



Anexa 3

Formular nr. 1

Operator Economic

(denumirea)

D E C L A R A Ţ I E
Subsemnatul, .............  reprezentant împuternicit al ........................  (denumirea operatorului

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar 
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile 
aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre 
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 
corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun.

Data completării

Operator economic,

(semnătură autorizată)



Anexa 3

Operator economic
Formular nr.2

(denumirea/numele)

D E C L A R A Ţ IE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din

Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) .......................  (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de
ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de
achiziţie publica având ca ob iect................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV),
la data d e ................. (zi/luna/an), organizată d e .......................(denumirea autorităţii contractante), declar pe
propria răspundere ca:
a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecatorul-sindic;
c ) m i-am indeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor si contribuţiilor de asigurări sociale către

bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania 
sau in tara in care este stabilit;

cAl )  în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corect toate obligaţiile contractuale, neexistând motive 
imputabile nouă care să fi produs grave prejudicii beneficiarilor noştri;

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională.

e) Nu prezint informaţii false dar prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractanta, in 
scopul demonstrării indeplinirii criteriilor de calificare si selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem.

înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

(semnătură autorizată)



Anexa 3

Operator economic

Formular nr.3

(denumirea/numele)

D E C L A R A Ţ IE
privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la art 69 1 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare

Subsemnatul(a) ________________________________________________________________________,

____ , în calitate de

____________pentru

având ca obiect 

______ la data de

_________________________ , organizată de Autoritatea contractantă - Parimăria Oraş Baia de Aramă, declar pe

proprie răspundere că:

nu am membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari 

ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în 

relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art.69 lit.a din OUG 34/2006, cu persoane care deţin 

funcţii de decizie in cadrul Autorităţii Contractante - Primăria Oraş Baia de Arama.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispunem.

înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

reprezentant legal a l________________________________________________________

ofertant/candidat/ ofertant asociat/subcontractant participant la procedura de 

atribuirea contractului de achiziţie publică

(semnătură autorizată)



B AN C A
FORMULARUL 4

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului

de achiziţie publică
Către.................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea
contractului............................................ , (denumirea contractului de achziţie publică)

noi ........................................ , având sediul înregistrat la

(denumirea băncii) (adresa băncii) ne obligăm faţă de ................................................... să
plătim suma d e ...........................
(denumirea autorităţii contractante) (în litere şi cifre)

la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea 
respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma 
cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora din 
situaţiile următoare:
ofertantul.................................... şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a

(denumirea/numele)

acesteia;
oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul

(denumirea/numele)

nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul....................................

(denumirea/numele)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a 
ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data d e .....................................
Parafată de Banca ........................... în ziua ............... luna ............... anul

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 11 - INFORM AŢII GENERALE

Operator economic

(denumire a/numele)

INFORM AŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:

Fax:
E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe dom enii:__________________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

6.1. Activităţi C A E N  pentru care există autorizare.............................(se va solicita după caz, certificatul constatator
conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie 
obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._____________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4.
8. Principala piaţă a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 a n i:

Anul
Cifra de afaceri anuală (la 31 

dec.)
lei

Cifra de afaceri anuală (la 31 
dec.)

echivalent euro

1..............

2.............

3..............

Media anuală:

Operator economic,

(semnătură autorizată)



Anexa nr. 13- DECLARAŢIE  Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Operator economic

(denumire a/numelej

DECLARAŢIE
Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .............................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 
sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
............................................................  (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

(semnătură autorizată)



LISTĂ
privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Nr.
crt.

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

U.M Cantitate Forma de deţinere

Proprietate în chirie/

Operator economic,

(semnătură autorizată )

1 Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor, 
în cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit 
de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie 
utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.



Operator economic

Anexa nr. 15 - Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii

(denumirea/numelej

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR  

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN  U LT IM II 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................... .........................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 
sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
............................................................  (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

(semnătură autorizată)



Anexa nr. 1
la contractul n r._____________________

din

CENTRALIZATORUL TARIFELOR

de către P R IM Ă R IA  ORAŞ B A IA  DE A R A M A  în vederea desfăşurării campaniei de iarnă 2015-2016, 
______________ pentru bazele şi punctele de sprijin din cadrul O R A Ş U L U I

pentru S. C.

N r. c rt.

B a z ă /  D is tr ic t T ip  au to , u tila j, 
e ch ip

B u c T a r i f
a c ţio n a r e

u tila j
cu

a m o r t is m e n t
e x c lu s iv  TVA  

le i/o ră

T a r i f
te h n o lo g ic

cu
a m o r tis m e

nt
e x c lu s iv

TV A
le i/o ră

T a r i f
a c ţio n a r e

fă r ă
a m o r tis m e n

t
e x c lu s iv  TV A  

le i/o ră

T a r i f
te h n o lo g ic

fă r ă
a m o r tis m e

n t
e x c lu s iv

TV A
le i/o ră

C o n su m
n o rm a t
li tru /o ra

l i tru /
lOOkm

V a lo a re  o r ie n ta t iv ă  c o n tra c t 
-e x c lu s iv  T V A -  

le i/ lu n ă  
e u ro / lu n ă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 P e r m a n e n ţ ă  

9 =  2 2 * 8 (3 0 % * c o l4
+ 7 0 % * c o l5 )+ 2 2 * 1 6 * c o l7 + 8 * 2 4 * (3 0 % * c o l6 + 7 0
% * c o l7 )
L a  cerere 
9 = 3 0 % *
[2 2 * 8 (3 0 % * c o l4
+ 7 0 * % c o l6 )+ 2 2 * 1 6 * c o l7 + 8 * 2 4 * (3 0 % * c o l6 + 7 0
% * c o l7 )ţ

l.
TOTAL



C A N D ID A T U L
FORMULARUL B6

(denumirea, numele)
DECLARAŢIE

PR IV IND  IN FO R M AŢII DE PERSONAL
Subsemnatul ....................................................... , directorul general al societăţii comerciale, declar pe
propria răspundere:
1. In ultimele 12 luni numărul mediu de personal este de:.............................................
2. Asigurarea cu personal de specialitate în număr de:...................................................
3. Pregătirea cadrelor de conducere (studii de specialitate)......................... N r ..............
4. Pentru prestarea serviciu lu i............................................vo i folosi următorul personal responsabil

direct de îndeplinirea contractului:

Nr.
crt.

Funcţia (personal
specialitate,
personal
conducere,
deservenţi)

Numele şi 
prenumele 
Studiile de 
specialitate

Vechimea în
specialitate
(ani)

Numărul de 
servicii similare, 
prestate

0 1 2 3 4



Contract de servicii 
nr. data

1. Părţile contractante
în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între

Primăria oraş Baia de Aramă adresă str. Tudor Vladimirescu, nr.23, telefon/fax 0252381473, cod fiscal
4675450, cont trezorerie ...................................................................................................................., deschis la
Trezoreria Baia de Aramă, reprezentată prin Dunărinţu Ionel Rafel, funcţia primar, în calitate de achizitor, 
pe de o parte,

Şi

.telefon/fax
denumirea operatorului economic adresă

..................... număr de înmatriculare ........................................... cod fiscal ....................................cont
(trezorerie, bancă)............................................................................ reprezentată prin
............................................................... (denumirea conducătorului), funcţia................................................  în
calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b )achizitor şi prestator - părţile 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 face 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  orţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi 
inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca 
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. 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.



3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “ z i” sau “ z ile”  sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile...................................(denumirea serviciilor), în

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
servicii...................................(denumirea)

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil
prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ..........  lei /euro, din care T .V .A .
................lei.

5. Durata contractului
5.1 -  Durata prezentului contract este de .......... luni, adică de la............................................. până la

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt (  cel puţin):

a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) graficul de plăţi;
e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
f i  angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiin d  parte intergrantă a contractului)

7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele 
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea 
tehnică, anexă la contract.
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 
propunerea tehnică.
7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel 
de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 -  Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de 
către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizează termenul de plată de Ia emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată)



8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ....  zile de la expirarea perioadei prevăzute
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
(se va indica un termen cert)

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală din preţul contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)
9.2 - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen d e ........ de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din 
plata neefectuată.
(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevăzută pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a 
pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să 
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, prestatorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de...... ,.în
cuantum d e ........ , pentru perioada..........şi oricum înainte de începerea execuţiei contractului.
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)
10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de începere 
a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate 
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are 
obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de .....  de la îndeplinirea
obligaţiilor asumate.
(se precizează modul de restituire şi termenul)

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1 - (1 ) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2 ) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru 
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 
mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de 
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare)



12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta 
le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepţie şi verificări
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 
cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu 
prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea 
persoanelor împuternicite pentru acest scop.
(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor)

14. începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1 ) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului de începere a contractului.
(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)

(2 ) în cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

14.2 - (1 ) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi 
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 
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 neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului 
de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 
acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
14.3 - 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 părţilor, prin act adiţional.
14.4 - 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 prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului?
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract.
15.2 - Preţul contractului nu se ajustează.
(se precizează formula de ajustare)

16. Subcontractanţi
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu 
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
16.2 - (1 ) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi.
(2 ) Lista subcontractanţi lor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se 
constituie în anexe la contract.
16.3 - (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 Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm



(3 ) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc 
partea lor din contract.
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată 
achizitorului.

17. Forţa majoră
17.1- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - 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.
17.4 - 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.
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
17.6- 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 părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului.
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la 
Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

19. Limba care guvernează contractul
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări
20.1 - (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.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie a z i .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi).

Achizitor, Prestator,

(semnătură autorizată) 
LS

(semnătură autorizată) 
LS



Anexa nr. 2
la contractul nr. din

CENTRALIZATORUL TARIFELOR

pentru bazele şi punctele de sprijin si sectoarele de drum menţionate in Anexa nr. 1 în vederea 
desfăşurării campaniei de iarnă 2015-2016,

pentru S. C. B a z ă / D is tr ic t T ip  a u to , 
u tila j,  e c h ip

B u c T a r i f
a c ţio n a r e

u tila j
cu

a m o r tis m e n t
e x c lu s iv  TV A  

le i/o ră

T a r i f
te h n o lo g ic

cu
a m o r tism

e n t
e x c lu s iv

TVA
le i/o ră

T a r i f
a c ţ io n a r e

fă r ă
a m o r tis m e n

t
e x c lu s iv  TVA  

le i/o ră

T a r i f
te h n o lo g ic

fără
a m o r tis m e n

t
e x c lu s iv  TV A  

le i/o ră

C o n su m
n o rm a t
li tru /o ra

li tru /
lO O km

V a lo a re  o r ie n ta t iv ă  c o n tra c t 
-e x c lu s iv  T V A - 

le i/ lu n ă  
e u ro /lu n ă

N r. crt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 P e r m a n e n t ă  
9 =  2 2 * 8 (3 0 % * c o l4
+ 7 0 % * c o l5 )+ 2 2 * 1 6 * c o l7 + 8 * 2 4 * (3 0 % * c o l6 +
7 0 % * c o l7 )
L a  c e r e r e  
9 =  3 0  % *
|2 2 * 8 (3 0 % * c o l4
+ 7 0 * % c o l6 )+ 2 2 *  16 * c o l7 + 8 * 2 4 * (3 0 % * c o l6 +  
7 0 % * c o l7 ) l

1.
TOTAL


