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CAPITOLUL I. FISA DE DATE A ACHIZIȚIEI
SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire: Comuna Bunesti
Adresă: Bunești
Localitate: Bunesti
Cod poştal: 507035
Persoana de contact:
Telefon: 0268/211313
Primar: Pălăşan Mircea
E-mail: primariabunesti@yahoo.com
Fax: 0268/248710
Adresa de internet: http://www. primariabunesti.ro

Ţara: România

I.2) TIPUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ȘI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂȚILE
PRINCIPALE)

□ ministere ori alte autoritaţi publice centrale,
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
local
□ agenţii naţionale
■ autorităţi locale
□ alte instituții guvernate de legea publică
□ institutie europeană/organizaţie internatională
□ altele

□ servicii publice centrale (locale)
□ apărare
□ ordine publică/siguranță naţională
□ mediu
□ economico-financiare
□ sănătate
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protecție socială
□ cultură, religie și activ recreative
□ educaţie
■ altele (Silvicultura si Vanatoare)
Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a
ofertelor/candidaturilor: 4
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autoritati contractante
DA □
NU■
Alte informaţii și/sau clarificări pot fi obţinute:
■ la adresa mai sus menţionată
□ altele: (specificați/adresă/fax/interval orar)

SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere:
II.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă/entitatea
contractantă

Împădurirea terenurilor agricole degradate din perimetrul de ameliorare Bunesti, Comuna
Bunesti, județul Brașov
II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a
serviciilor

(a) Lucrări

□

Execuţie
□
Proiectare şi execuţie
□
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritate

(b) Produse

□

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumparare în rate

3

□
□
□
□

(c) Servicii

■

Categoria serviciului
□
2A
■
2B

contractantă
□
Principala locație a serviciilor
Cod CPV/CPSA

Principalul loc de livrare
Cod CPV/CPSA

Principalul loc de prestare
Teritoriul administrativ al
COMUNEI BUNESTI

II.1.3) Anunțul implică:

Contract de achiziţie publică: ■
Încheierea unui acord cadru □
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Împădurirea terenurilor agricole degradate din perimetrul de ameliorare Bunesti, Comuna
Bunesti, județul Brașov
• Organizare de santier
• Obiect 01 Servicii de împădurire şi întreținere
Împăduriri şi întreținere – anul 1
Completări și întreținere – anul 2
Completări și întreținere – anul 3
Întreținere – anul 4
Întreținere – anul 5
• Obiect 02 Amenajarea teritoriului şi pază
Confecţionare-plantare borne
Gard de sârmă ghimpată
Şanţ de minim sanitar
Achiziţie-instalare panouri publicitare
Pază perimetru
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)

Cod CPV 77231600-4 Servicii de Împădurire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice
Nu
II.1.8) Împărțire în loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.1.5) Informații privind acordul cadru (dacă este cazul) ■ nu este cazul
Acordul-cadru cu mai mulți operatori nr. □□□ sau,
Acordul-cadru cu un singur
Daca este cazul, nr. □□□ maxim al participanților la
operator
acordul cadru avizat
Durata acordului-cadru:
Durata in ani □□ sau luni □□□
Posibilitatea de a relua competiția cu semnarea acordului cadru
da □
nu □
II.1.6) Divizare pe loturi: nu
Ofertele se depun pe:
un singur lot □
unul sau mai multe □
toate loturile □
II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate
da □
nu ■

□

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul

Servicii de Împădurirea terenurilor agricole degradate din perimetrul de ameliorare
Bunesti, Comuna Bunesti, județul Brașov în suprafaţă de: 102,57 ha.
Valoarea estimata a contractului de servicii este: 2876850,00 lei, inclusiv TVA
II.2.2) Opțiuni (dacă există)
da ■
nu □
Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a achiziționa noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt
similare lucrărilor sau serviciilor achiziționate prin atribuirea prezentului contract conform art.122 lit.j) din
OUG 34/2006 cu completările și modificările ulterioare.
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II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
- nu poate depasi 60 de luni de la data emiterii ordinului de începere

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea prețului contractului
Nu

SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE
III.1) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate (după caz)
III.1.1.a) Garanție de participare
Da

Solicitat: 25.000 LEI.
Modul de constituire a garanției pentru participare:
a) scrisoare de garanție bancară în favoarea autorității contractante. Scrisorile de garanție
bancară vor fi eliberate, de regulă, de o bancă din România sau, după caz, de o bancă din
străinatate, de preferință cu corespondent în România;
b) ordin de plată în contul autorității contractante. Garanția de participare se va vira în contul
dedicat deschis la Trezoreria Rupea însoţit de confirmarea băncii emitente pentru efectuarea
plăţii
c) un instrument de garantare emis, în condițiile legii, de o societate de asigurări.
Perioada de valabilitate a garanției pentru participare trebuie să fie cel puțin egală cu perioada de
valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
În cazul respingerii unei eventuale contestații de către CNSC, autoritatea contractantă va reține o
sumă conform art. 278¹, din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.
d) depunere la caseria comunei Bunesti
III.1.1.b) Garanție de bună execuție

Da
Se va constitui GBE, în procent de 5% din valoarea contractului, exclusiv T.V.A., prin rețineri
succesive din situația de servicii sau GBE se constituie printr-un instrument de garantare emis de
o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. În cazul
reținerilor succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale - contractantul va deschide la
Trezoreria Statului un cont de disponibil distinct la dispoziția autoritatii contractante. Suma
initială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu va fi mai mica
de 0,5% din prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta va
alimenta acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la
concurența sumei stabilite drept GBE în documentația de atribuire-Formular 29.
III.1.2) Principalele modalitați de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante

Administrația Fondului pentru Mediu și alte surse legal constituite
Termen de plată: minim 30 de zile de la data aprobării situațiilor de servicii și emiterii facturii.
Modalități de plata: prin virament bancar
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. Înainte
de semnarea contractului asocierea va fi legalizată în confomitate cu prevederile art.44 din OUG
nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale
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Nu
III.1.5) Legislația aplicabilă
a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
c) Ordinul ANRMAP nr. 509/14.09.2011 privind formularea cerințelor criteriilor de calificare și
selecție
d) Alte reglementări în domeniul achizițiilor publice disponibile pe site-ul www.anrmap.ro
– Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările
ulterioare;
– Ordinul nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul
pentru mediu;
– Ordinul nr. 718/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor
fizice și juridice care efectuează proiectarea și/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din
domeniul silvic;
– Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
– O.U.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare;
– Ordinul nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală
pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și
conținutului acestora;
– H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice
aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
– Ordinul ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice nr. 863/2008 pentru aprobarea
„Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutuluicadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de
intervenții”
– O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006;
– Regulamentul CE Nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind
Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) și a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE
ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziții publice şi
revizuirea CPV.
– Legea nr. 319/2006 a securității și sănătătii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecția Muncii;
– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată;
- Legea 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate
III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE
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III.2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la
înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
III.2.1.a) Situația personală a candidatului sau ofertantului
Cerința nr. 1
Declarație privind eligibilitatea
Operatorii economici participanți la procedură nu trebuie să se încadreze în situațiile prevazute la
art. 180 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările
ulterioare.
Cerință obligatorie:
Se solicită prezentarea Formularului 1;
Se va prezenta Cazier fiscal al companiei, eliberat de DGFP/ANAF, în original, copie legalizată
sau copie lizibila certificata “conform cu originalul”;
Note:
a. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligația de a demonstra
îndeplinirea cerintei
Cerinta nr. 2
Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.181 din ordonanță
Operatorii economici participanți la procedură nu trebuie să se încadreze în situațiile prevazute la
art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările
ulterioare.
Cerință obligatorie:
Se solicita prezentarea Formularului 2;
Persoanele juridice române vor atasa certificate/documente în care este prezentată situația
obligațiilor scadente în luna anterioară celei în care se prezintă ofertele, eliberate de autoritățile
legale competente, care să ateste faptul că respectivul operator economic și-a îndeplinit obligațiile
de plată a impozitelor și taxelor către bugetul general consolidat, precum și taxele locale, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit.
Documentele se vor atasa în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”.
Persoanele juridice străine vor atașa certificate/documente eliberate de autoritățile legale
competente din țara în care este stabilit, care să ateste faptul că respectivul operator economic și-a
îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul de stat, precum și taxele locale,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare din țara în care este stabilit. În cazul documentelor
emise într-o altă limbă decât cea romană acestea vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba
română în original.
Note:
a. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligația de a demonstra
îndeplinirea cerinței
Cerinta nr. 3
Declarație privind calitatea de participant la procedură
Operatorii economici participanți la procedură trebuie să îndeplinească condițiile prevazute de
legislație pentru a participa la procedură.
Cerință obligatorie:
Se solicită prezentarea Formularului nr. 3;
Ofertantul nu are dreptul, ca în cadrul acestei proceduri:
a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale și/sau comune, sub sancțiunea
excluderii din competiție a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză;
b) să depună oferta individuală/comună și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte
oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant
asociat;
c) să depună oferta individuală/comună și să fie nominalizat ca terț susținător în cadrul unei alte
oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant
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asociat.
Note:
a. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligația de a demonstra
îndeplinirea cerinței
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Cerință obligatorie:
Se solicită prezentarea Formularului 4;
Note:
a. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligația de a demonstra
îndeplinirea cerinței
Cerinta nr. 5
Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 691 (evitarea
conflictului de interese) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare
Cerință obligatorie:
Se solicită prezentarea Formularului 5;
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător care are drept membri
în cadrul consiliului de administrație / organ de conducere sau de supervizare și/sau are acționari
ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care
se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), din OUG 34/2006,
cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante este exclus din procedura
de atribuire. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ce privește
organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt conducătorul autorității
contractante și președintele comisiei de evaluare a ofertelor, precum și membrii comisiei de
evaluare.
În sensul prevederilor art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare,
persoanele din cadrul autorității contractante ce dețin funcții de decizie în ceea ce privește
organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Numele și prenumele
PALASAN MIRCEA
Spătaru Gheorghe Dan
PALASAN ADRIAN
AMALIA STANCIU
Bena Maria
Onea Domnica-Mariana
Pâtea Gheorghe

Funcția
Primar
Viceprimar
Secretar
Referent Contabil
Consilier local
Consilier local
Consilier local

Numele și prenumele
Fernolend Carolina
Hietsch Gerhard
Iorgulescu Vasile
Marcu Anica
Monea Gheorghe
Suciu Adrian-Ioan
Stoian Adrian

Funcția
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Cerința nr. 1
Persoane juridice române
Operatorii economici participanți la procedură trebuie să fie legal înregistrați.
Cerință obligatorie:
1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
instanța competentă din care să rezulte că:
- este autorizat să desfășoare activitățile din obiectul achiziției, conform Ordinului Institutului
Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia
națională – CAEN, cu modificările și completările ulterioare;
- nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței,
sau că societatea se află în incapacitate de plată.
Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de
depunere a ofertelor
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Documentele se vor atașa în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu
originalul”
Note:
a. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligația prezentării
documentelor solicitate, cerința minimă de calificare fiind îndeplinită dacă fiecare asociat are
autorizate activitățiile pentru partea din contract pe care o va derula. Cerința se va fi
îndeplinită prin cumul.
b.Autoritatea contractantă, înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de
atribuire va solicita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate
documentul în original/copie legalizată, în cazul în care acesta a fost depus în copie lizibilă cu
menţiunea “copie conform cu originalul”.
Cerinta nr. 2
Persoane juridice / fizice străine
Operatorii economici participanți la procedură trebuie să fie legal înregistrați.
Cerință obligatorie:
Se vor atașa copii dupa original, și traducere certificată în limba română, după documentele care
dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenență din punct de vedere profesional.
În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cea română acestea vor fi însoțite de
traducerea legalizată în limba română în original.
Se vor atașa documentele relevante, în original sau copie legalizată, și traducere certificată în
limba română, emise de autoritățile competente din țară în care îsi are sediul operatorul economic,
din care să rezulte:
a) denumirea operatorului economic și toate datele de identificare;
b) codul unic de înregistrare;
c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);
d) structura acționariatului;
e) numele reprezentanților legali ai operatorului economic;
f) domeniul de activitate principal;
g) domeniile de activitate secundare;
h) operatorul economic este autorizat, în condițiile legislației statului în care își are sediul, să
desfașoare activități similare celor ce fac obiectul prezentei achiziții;
i) situatia societății (ex: dacă este în stare de funcționare, dizolvare, reorganizare judiciară,
lichidare, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității).
Documentele care nu vor conține toate aceste date vor fi considerate incomplete. Documentele vor
fi utilizate și la verificarea situației personale a ofertantului.
În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cea română acestea vor fi însoțite de
traducerea legalizată în limba română în original.
NOTA:
În cazul unei oferte depuse de către un grup (asociere) de mai mulți operatori economici:
1. Fiecare asociat trebuie să îndeplinească cerințele de la punctul III.2.1.a) și III.2.1.b)
referitoare la eligibilitate și înregistrare;
2. În cazul în care este declarată câstigatoare o ofertă depusă de către un grup (asociere) de mai
mulți operatori economici, aceștia îsi vor legaliza asocierea înainte de semnarea contractului.
Cerinta 3
Ofertantul trebuie să prezinte CERTIFICAT DE ATESTARE emis de M.A.P.D.R. în baza
Ordinului ministrului M.A.P.D.R. nr. 88/2006 sau 718/2010, valabil la data deschiderii ofertelor
în copie legalizată sau copie lizibilă cu mentiunea " conform cu originalul"

III.2.2) Capacitatea economică și financiară
Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru
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Modalitatea de îndeplinire

evaluarea respectării cerintelor menționate
Prezentarea Fișei de informații generale și declararea cifei Completare formular Informatii generale,
de afaceri medie globală pe ultimii 3 ani (2011,2012,2013) Formular nr.6
care sa fie de minim 750.000 lei (exclusiv TVA).
Experinta similara –un contract similar de minim 100 ha
ca intindere in ultimii 3 ani.
Persoanele juridice române vor atașa copii lizibile cu
mențiunea „conform cu originalul” după situațiile
financiare anuale aferente ultimilor trei ani fiscali
înregistrate potrivit legii sau alte documente în susținerea
îndeplinirii cerinței de calificare conform art. 185 alin. 2
din OUG 34/2006. Autoritatea contractanta va avea în
vedere data la care operatorul economic a fost înființat.
Transformarea valorii cifrei medii anuale de afaceri din lei
în euro se va face la cursul mediu anual comunicat de
B.N.R, disponibil pe adresa www.bnr.ro.
Persoanele juridice străine vor atașa, în copie însoțită de
traducere certificată în limba română, documente relevante,
emise de autoritățile competente, care să certifice
îndeplinirea cerintei obligatorii privind situația economica.
În cazul în care în țara de origine sau în tara în care este
stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau
acestea nu vizează toate situațiile, atunci va fi acceptată
doar o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei
autorități administrative sau judiciare ori a unei asociații
profesionale care are competențe în acest sens.
Neprezentarea
sau
prezentarea
într-o
formă
necorespunzatoare a acestor documente va conduce la
respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.
III.2.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională
Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru
evaluarea respectării cerințelor menționate
Operatorul economic, împreuna cu ofertantul asociat și
subcontractanții, după caz, trebuie să dispună de utililajele
specifice pentru execuția serviciilor, în concordanță cu
oferta depusă.
Dotare minimă:
a) motocultor cu accesorii
b) aparat pentru stropiri grosiere
c) motounealtă de cosit
Informații privind personalul tehnic de specialitate și de
asigurarea calității.
Executantul trebuie să dispună de:
2 responsabili tehnici cu calitatea (CQ) atestaţi de
M.A.P.D.R. pentru lucrări silvice conform O.M. nr.
88/2006 sau 718/2010, cu atestate în vigoare la data
deschiderii ofertei.
Informații privind subcontractanții și asociații
Ofertanții asociați/subcontractanți vor prezenta declarație
pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile
art. 69^1 din O.U.G. 34/2006 completată în conformitate cu
Formularul 5, semnată de reprezentantul legal, stampilată
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Modalitatea de îndeplinire
Formular 10 B

- Copii lizibile cu mențiunea „conform
cu
originalul”
după
diplomele,
adeverințele, autorizațiile, atestatele,
legitimațiile sau certificatele deținute de
persoanele respective, necesare pentru
dovedirea îndeplinirii cerințelor minime
Pentru subcontractanti se vor prezenta
urmatoarele:
- lista cuprinzând subcontractantii,
însotita de o declaratie scrisa a
ofertantului privind partea/partile din

și datată.
Ofertantul va completa și va semna formularul 12 cu
subcontractanții și specializarea acestora.
Ofertantul are dreptul de a înclude în propunerea tehnică
posibilitatea de a subcontracta o parte din contract. În cazul
în care părți din contractul de achiziție publică urmează să
se îndeplinească de unul sau mai mulți subcontractanți,
autoritatea contractantă va solicita, la încheierea
contractului de achiziție publică, prezentarea contractelor
încheiate între viitorul contractant și subcontractanții
nominalizați în ofertă.
Contractele prezentate trebuie să fie în concordanța cu
oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție
publică. Pe parcursul derulării contractului, contractantul
nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în
oferta fără acceptul autorității contractante, iar eventuala
înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificare.
Terț susținător (dacă este cazul)
În cazul în care cerințele de calificare referitoare la situația
economică și financiară și la capacitatea tehnică și/sau
profesională se demonstrează de către operatorul economic
prin invocarea susținerii de către o altă persoană, indiferent
de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat
și persoana respectivă, atunci acesta din urmă are obligația
de a dovedi susținerea, prin prezentarea unui angajament
ferm al pers respective, încheiat în formă autentică, prin
care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția
ofertantului resursele invocate. Angajamentul de susținere
va trebui să respecte condițiile specifice prev. la art. 111
din H.G. nr.925/2006.
Persoana care asigură susținerea nu trebuie să se afle în
situația care determină excluderea din procedura de
atribuire conform prev. art. 180 și ale art. 181 lit. a), c1) și
d), art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006. Angajamentul ferm de
susținere prezentat de ofertantul câștigător va face parte
integrantă a contractului de achiziție publică.

contract care sunt îndeplinite de
subcontractanti – exprimata/exprimate în
procent - si specializarea acestora
Pentru participarea în asociere se vor
prezenta urmatoarele:
- acordul de asociere cu precizarea
liderului Formular 13;

Formularul 26,27,28

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului
Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare
pentru evaluarea respectării cerințelor
menționate
Standard de protecție a mediului
Cerință obligatorie: Operatorul economic trebuie
să prezinte Certificarea sistemului de
management al mediului, respectiv ISO 14001
sau echivalent pentru domeniul servicii de
silvicultura, aflate în termen de valabilitate la
data limită de depunere a ofertelor
Standarde de asigurare a calității
Cerință obligatorie: Operatorul economic trebuie
să prezinte certificat pentru sistemul calității
aplicat pe baza standardelor SR EN ISO 9001

Modalitatea de îndeplinire

Se va prezenta copie legalizată sau în
copie conformă cu originalul certificatul
ISO 14001 sau echivalent

Se va prezenta copie legalizată sau în
copie conformă cu originalul certificatul
ISO 9001 sau echivalent
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sau echivalent pentru domeniul servicii de
silvicultura , aflate în termen de valabilitate la
data limită de depunere a ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificarile profesionale ale
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECȚIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire
Offline
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cerere de ofertă
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa

Prețul ofertei

60

Modalitatea de pregătire a terenului și solului

10

Tehnica de împădurire

10

Descrierea modalității de întretinere a plantațiilor

10

Descrierea procesului tehnologic de protejare și amenajare a
perimetrului
TOTAL

10
100

În cazul în care doi sau mai mulţi ofertanti au obținut același punctaj total, atunci criteriul
de departajare va fi prețul cel mai scăzut, adică, ofertantul cu preţul cel mai mic dintre ei va
fi declarat câstigător.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
Punctaj total: P = Punctaj total: P = F1+ F2+ F3 + F4 + F5 puncte, unde:
Componenta financiară: 60 puncte
F1-PRETUL OFERTEI-max. 60pct.
a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă 60 de puncte
b) pentru alt pret (n) decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel:
Fn = (preț ofertă min / preț ofertă n) x 60
F 1= Fmin sau Fn, conform algoritmului de calcul precizat mai sus
Componenta tehnică: 40 puncte
F2 MODALITATEA DE PREGĂTIRE A SOLULUI
Se va puncta complexitatea și completitudinea descrierii servicii de pregătire a terenului astfel
încât să rezulte îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini în integralitatea lor-max. 10pct.
Descrierea completă a modalității de pregătire a solului................10 pct.
Lipsa sau descrierea parțială a modalității de pregătire a solului.....0 pct.

12

F3 TEHNICA DE ÎMPĂDURIRE
Punctajul maxim va fi acordat ofertantului care propune soluții tehnici de împădurire care să
asigure corelarea tuturor elementelor solicitate în caietul de sarcini.-max. 10 pct.
Descrierea completă a tehnicii de împădurire.....................10 pct
Lipsa sau descrierea parțială a tehniciide împădurire...........0 pct.
F4 DESCRIEREA MODALITĂȚII DE ÎNTREȚINERE PLANTAȚIILOR
Se va puncta descrierea serviciilor de întretinere a plantațiilor până la închiderea stării de masiv
care să asigure îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini în integralitatea lor.-max. 10pct.
Descrierea completă a modalității de întreținere a plantațiilor..................10 pct
Lipsa sau descrierea parțială a modalității de întreținere a plantațiilor.......0 pct.
F5 DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PROTEJARE ȘI AMENAJARE
A PERIMETRULUI
Punctajul maxim va fi acordat ofertantului care propune o descriere completă a procesului
tehnologic de protejare și amenajare a perimetrului care să asigure îndeplinirea cerintelor din
caietul de sarcini în integralitatea lor- max. 10 pct.
Descrierea completă a procesului tehnologic de protejare și amenajare a
perimetrului........................................10 pct.
Lipsa sau descrierea partială a procesului tehnologic de protejare și amenajare a perimetrului
.........................................0 pct.
IV.2.2) Se va organiza o licitație electronică
Nu
IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referința atribuit dosarului de autoritatea contractantă
IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau
cererea de participare
Română
IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențina oferta (de la
termenul limită de primire a ofertelor)
60 zile
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
La întocmirea propunerii tehnice se va ține cont de: memoriul tehnic și caietul de sarcini,
precum și prevederile documentației de atribuire. Ofertantul are obligația de a face dovada
conformitătii serviciilor cu cerintele prevăzute în Caietul de sarcini ce trebuie respectat în
totalitate.
Propunerea tehnică va conține:
a) Descrierea detaliată a serviciilor care vor fi executate va cuprinde în mod obligatoriu
următoarele puncte:
1. Ofertantul va prezenta în detaliu resursele materiale, umane și tehnice alocate în vederea
execuției serviciilor, după care va întocmi graficul de realizare a investiției pe cei “n” ani de
derulare a serviciilor (se va completa Formularul nr.14 Graficul de realizare a investiției) întrun mod realist, tinând cont de aceste resurse, de tehnologia de execuție și de contractele aflate
în derulare.
2. Modalitatea de pregătire a terenului și solului
3. Tehnica de împădurire
4.Descrierea modalitătii de întretinere a plantațiilor
5. Descrierea procesului tehnologic de protejare și amenajare a perimetrului.
b) Formularul nr. 15 (Declaratie privind protecția mediului și protecția muncii) completat.
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c) Formularul de contract se va completa și se va însusi de către ofertant.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
1. Oferta va conține prețul pentru întreg perimetru de ameliorare.
Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei, conform Formular nr. 10A
Lipsa formularului de ofertă reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în
contract.
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile
solicitate (valoarea totala a serviciilor ce urmeaza să fie executată, inclusiv taxa pe valoarea
adaugată, care va fi evidențiată distinct; valoarea pe fiecare obiect și categorie de servicii ce
urmează a fi executată, inclusiv taxa pe valoarea adaugată, care va fi evidentiata distinct;)
pentru realizarea serviciilor de executie ce fac obiectul prezentei Documentații de atribuire.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
a) Daca este cazul, la documentele de calificare se va atașa, în original, împuternicirea semnată
de reprezentantul legal al operatorului economic privind nominalizarea persoanei împuternicite
să angajeze ofertantul în contract, respectiv: Formularul nr. 19 (ÎMPUTERNICIRE PENTRU
SEMNATARUL OFERTEI) și, dacă există, copie după hotarârea / decizia consiliului de
administrație sau a organismului corespunzator al operatorului economic, privind nominalizarea
persoanei desemnata ca reprezentant legal al societății. Acestea trebuie atasate și de către
asociați, atunci când este cazul.
b) Toate formularele solicitate și prevazute în Sectiunea a IV-a se vor prezenta completate
integral, cu semnaturile olografe, în original.
c) Adresa la care se depune oferta: Bunești , str. Principala nr.119, cod 507035. Data limita de
depunere a ofertelor 21.11.2014 ora 9.
d) Ofertele pot fi transmise prin poșta sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată mai
sus, conform datei stabilite în Invitația de participare, însoțite de o scrisoare de înaintare. În
acest scop se va completa Formularul nr. 20 (SCRISOARE DE ÎNAINTARE). Aceasta
împreună cu garanția de participare în original și declarația de I.M.M. (daca este cazul), vor fi
atasate în mod obligatoriu în exteriorul plicului cu oferta.
e) Se vor depune 2 exemplare ale ofertei: 1 original și 1 copie.
f) Documentația trebuie să fie în totalitate tiparită cu cerneală neradiabilă.
g) În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficial abilitate în acest sens
documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.
h) Mod recomandat de prezentare: Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea
financiara se vor îndosaria separat, vor avea fiecare câte un opis (în care vor fi menționate toate
documentele solicitate în documentația de atribuire, cu indicarea paginii la care se află
documentul – în ordinea din documentația de atribuire), iar fiecare filă va fi numerotată și
semnată de către reprezentantul autorizat al ofertantului împuternicit să angajeze ofertantul în
contract, pentru fiecare dosar în parte, separat. Filele cu informații pe verso vor fi și ele
semnate.
i) Documentele de calificare se vor îndosaria și opisa în ordinea în care au fost solicitate în Fișa
de date a achizitiei. În cazul în care există asociați, documentele de același tip se vor aseza unul
dupa altul (mai întâi pentru ofertant sau liderul de asociație, apoi pentru asociați, dupa care
pentru subcontractanți).
j) Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiara se vor introduce în
plicuri distincte, sigilate și marcate corespunzator, inscriptionate și cu denumirea ofertantului /
liderului de asociatie. Plicul exterior va purta numai denumirea Autorității contractante,
denumirea contractului supus procedurii de achiziție publică și mențiunea „A NU SE
DESCHIDE ÎNAINTE DE SEDINȚA DE DESCHIDERE A OFERTELOR DIN DATA
21.11.2014 ORA 1100 .
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SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimată de publicare a anunțurilor viitoare: VI.2) CONCURSUL FACE PARTE DINTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANȚAT
DIN FONDURI COMUNITARE
NU
VI.3) ALTE INFORMATII
În cazul în care doi sau mai mulți ofertanți au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita
respectivilor noi oferte financiare în plic închis până la obținerea departajării.
- Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.
- Modalitate de plată: prin virament, în contul ofertantului, care va fi indicat în propunerea de
contract.
- Nu sunt acceptate oferte alternative.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresa poștală: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, Localitatea: București, Cod postal:
030084, România, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40
218900745, Adresă internet (URL): http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac
Conform art 256.2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Bunești , str. Principala nr.119, cod 507035

Serviciul Achiziții Publice
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CAPITOLUL II
CAIET DE SARCINI

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

COMUNA BUNESTI
DOCUMENTAŢIA
PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA
OFERTEI

ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII

OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII:
ÎMPĂDURIREA TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE DIN
PERIMETRUL BUNESTI, COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRAŞOV

-2014-
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DATE GENERALE PRIVIND INVESTIŢIA
1.1. Denumirea investiţiei
ÎMPĂDURIREA TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE DIN PERIMETRUL
BUNESTI, COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRAŞOV
.
1.2. Ordonatorul principal de credite
COMUNA Bunești , str. Principala nr.119, cod 507035.
1.3. Autoritatea contractantă
COMUNA Bunești , str. Principala nr.119, cod 507035.
1.4. Organizatorul licitaţiei
COMUNA Bunești , str. Principala nr.119, cod 507035.
1.5. Perioada de execuţie a serviciilor
5 ani.
1.6. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei
Necesitatea şi oportunitatea investiţiei derivă, în principal, din necesitatea îmbunătăţirii calităţii
mediului în condiţiile în care o bună parte din activităţile umane au produs şi produc în continuare
multiple efecte negative asupra mediului înconjurător. Investiţii de acest gen pot să compenseze, într-o
anumită măsură, impactul negativ al omului asupra naturii prin:
a) îmbunătăţirea calităţii aerului;
b) refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului;
c) refacerea echilibrului hidrologic;
d) asigurarea permanenţei şi stabilităii biodiversităţii;
e) combaterea schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor secetei şi limitarea
deşertificării;
f) protecţia solului, diminuarea intensităţii proceselor de degradare a terenurilor şi ameliorarea
progresivă a capacităţii de producţie a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere;
g) asigurarea standardelor de sănătate a populaţiei şi protecţia colectivităţilor umane împotriva
factorilor dăunători, naturali şi antropici;
h) îmbunătăţirea aspectului peisagistic.
1.7. Finanţarea investiţiei
Investiţia este finanţată, în proporţie de 100% din “Fondul pentru mediu”, gestionat de
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).
1.8. Fundamentarea tehnico-economică a investiţiei
Pentru stabilirea suprafeţei terenurilor care alcătuiesc perimetrul de ameliorare Bunesti,
acestea s-au măsurat folosindu-se tehnologie G.P.S. – măsurătorile de teren au fost realizate, prin
parcurgerea limitelor care urmau să fie ridicate (limite de parcelă sau de unitate staţională) cu aparatul
G.P.S., acesta fiind reglat să înregistreze permanent. Datele au fost ulterior transferate şi prelucrate
digital.
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Încadrarea terenurilor în grupe, respectiv tipuri de staţiuni degradate precum şi stabilirea
serviciilor de efectuat pentru a atinge scopul investiţiei (compoziţii, scheme de plantare, tehnici de
împădurire) s-a realizat având la bază “Normele tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de
regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate – M.A.P.P.M., 2000” şi “Îndrumări
tehnice pentru cartarea şi împădurirea terenurilor degradate – .M.A.P.P.M., 1995”.
Fundamentarea economică (stabilirea devizelor) s-a realizat cu ajutorul “Normelor de timp şi
producţie unificate pentru servicii din silvicultură – M.A.P.P.M, 1997” şi a grilei de salarizare folosite
de Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, 2010. Preţul de achiziţie al diferitelor materiale (puieţi,
substanţe chimice pentru tratamente fitosanitare, panouri publicitare, etc.) s-a stabilit ca medie a mai
multor oferte existente pe piaţă la data întocmirii studiului.
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CAPITOLUL IV - FORMULARE

Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea
ofertei și a documentelor care o însotesc şi, pe de alta parte, să permită comisiei de evaluare
examinarea și evaluarea rapidă şi corecta a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute
în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.
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Formular nr.1

Operator Economic
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________(denumirea/numele şi sediul/adresa
operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevazută la art. 18o din
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
a contractelor de concesiune de servicii publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată
cu modificări şi completări 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, fraudă şi/sau 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 dispunem.

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnătură autorizată)
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Formular nr.2
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a)............................................. (denumirea, numele operatorului economic),
în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ...................................................
(denumirea produsului, seviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an),
organizată de ................................................ (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie
răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare,
reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată
.................;
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.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înteleg 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)
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Formular nr.3
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................ (denumirea operatorului economic),
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura
pentru atribuirea contractului de achizitie publica ............... (se mentioneaza procedura), având ca
obiect .................(denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de
.......(zi/luna/an), organizata de ....................... (denumirea autoritatii contractante),
particip si depun oferta:
[ ] în nume propriu;
[ ] ca asociat în cadrul asociatiei ..............................;
[ ] ca subcontractant al .........................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru în grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o
prezint în anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari
în prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, în cazul în care vom fi desemnati
castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................ (denumirea si adresa
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea
noastra.
Operator economic,
..........................................
(semnatura autorizata)
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Formular nr.4
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

CERTIFICAT
de participare la licitatie cu oferta independenta

I. Subsemnatul/Subsemnatii, ........................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai
............................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica
organizata de ............................., in calitate de autoritate contractanta, cu nr. .......................... din
data de ........................,certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si
complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele ................................., urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in
care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta
de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica,
alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul
aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara
a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la
respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu
au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte
de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate
in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant, Data
...............
Reprezentant/Reprezentanti legali
(semnaturi)
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Formular nr.5
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la art. 691
Subsemnatul
.................................,
reprezentant
legal
al
......................................................................., în calitate de ofertant/candidat participant la
procedura de .....................................avand ca obiect…………………………., la data
de........................, organizată de........................................., declar pe proprie răspundere că:
nu am membri 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
nr.34/2006, cu persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul …………………………..
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.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii
Operator economic,
……………………….
(semnatura autorizata)

24

Formularul nr. 6
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea / numele: SC ....................... SRL
2. Codul fiscal: ...........................
3. Adresa sediului central: str. ........................... nr. ......loc. ........jud. ..............
4. Telefon: ..................................
Fax: ………………………………..
Telex:………………………………...
E-mail: ……………………………….
Persoana de contact: ………………
5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare J ………………………
6. Cod IBAN …………………………………………al contului bancar deschis la banca
…………………..
7. Obiectul de activitate în conformitate cu autorizaţiile de funcţionare anexă la certificatul de
înmatriculare:
Cod
Explicaţie cod CAEN
Descrierea activităţii
CAEN

8. Birourile filialelor/ sucursalelor locale, daca este cazul (adrese complete, telefon / telex / fax,
certificate de înmatriculare/ înregistrare).

Ofertant,
SC …………………………….. SRL
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Formular 10B
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE
DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA
CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... declar pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg
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
....................................................................cu
(denumirea si adresa autorităţii contractante)
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ..............................................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei)
Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată )

LISTA
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

Nr.crt. Denumire utilaj/echipament/instalaţie U.M. Cantitate

Forma de deţinere
Proprietate În chirie

1.
2.
Operator economic,
….........……………….
(semnatura autorizată )
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Formular 12
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al...........................................................................................,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 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
înteleg 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 autoritaţii
contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta
declaraţie
este
valabilă
până
la
data
de
……………………………………………………......
(se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei)

Operator,
………… ……………….
(semnatura autorizată )
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FORMULARUL 13
ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
Conform ____________________________________________________________.
(incadrarea legala)
Noi, parti semnatare: S.C. _______________________
S.C. ________________________
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ ___________
__________________________________________________________________”.
(denumire obiect contract)
Activitati contractuale ce se vor realize in comun:
1. ___________________________________
2.____________________________________
… ___________________________________
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor
in folosul partenerilor de asociere.
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:
- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de
comun acord.
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:
- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere;
- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti
pana la data incetarii asociatiei.
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat
pentru executie obiectivului supus licitatiei:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Liderul asociatiei:
S.C. ______________________
Alte clauze: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
Data completarii:
______________

LIDERUL ASOCIATIEI,
__________________
ASOCIAT,
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Formular nr.26
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a)............................................. (denumirea, numele operatorului economic), în
calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................................... (denumirea produsului,
seviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de
................................................ (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere că:
e) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii.
De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
f)
nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute
la lit. a);
g) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată .................;
h) 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.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înteleg 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)
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Formular nr.27
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la art. 691
Subsemnatul ................................., reprezentant legal al .......................................................................,
în calitate de ofertant/candidat participant la procedura de .....................................avand ca
obiect…………………………., la data de........................, organizată de........................................., declar pe
proprie răspundere că:
nu am membri 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 nr.34/2006, cu persoane care
deţin funcţii de decizie în cadrul …………………………..
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.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii
Operator economic,
……………………….
(semnatura autorizata)

30

Formular nr.28
Operator Economic
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________(denumirea/numele şi sediul/adresa
operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevazută la art. 18o din
Ordonanţa de urgenţa 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, aprobată cu
modificări şi completări 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, fraudă şi/sau 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 dispunem.
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnătură autorizată)
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FORMULARUL 14
OFERTANTUL
...........................................
(denumirea)

GRAFICUL DE EXECUTIE AL SERVICII
Nr.
crt.
1
2
3

4

Grupa de
obiecte/denumirea
obiectului

1
fiz.
%

Anul
3

2
val.

fiz.
%

val.

fiz.
%

4
val.

fiz.
%

5
val.

fiz.
%

val.

Organizare de şantier
Diverse şi neprevăzute
Obiect 01 Servicii de împădurire şi întreținere
2.1
Împăduriri şi întreținere– anul 1
2.2
Completări și întreținere – anul 2
2.3
Completări și întreținere – anul 3
2.4
Întreținere – anul 4
2.5
Întreținere – anul 5
Obiect 02 Amenajarea teritoriului şi pază
Confecţionare-plantare borne
3.1
Gard de sârmă ghimpată
3.2
Şanţ de minim sanitar
3.3
Achiziţie-instalare panouri publicitare
3.4
Pază perimetru
3.5
Ofertant,
……………………
(semnătura autorizata)

32

Nr.
crt.

0
1.
2.

3.

4.

5.

FORMULARUL 14
CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR
Grupa de obiecte / denumirea
Valoarea
din
din care (după caz):
obiectului
care:
(exclusiv C+M contractantul/
asociatul
asociatul
subcontractantul subcontractantul
TVA)
conducătorul
1
...
1
...
(RON)
(liderul
asociaţiei)
total
C+M total C+M total C+M
total
C+M
total
C+M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Proiectare (numai în cazul în care obiectul contractului
cuprinde atât proiectarea cât şi execuţia lucrării)
Amenajarea terenului
2.1 ....................…………………………......
Amenajări pentru protecţia mediului, inclusiv pentru
refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor
3.1 ........................……………………….....
Realizarea infrastructurii (reţele de racord, utilităţi
exterioare incintei)
Investiţia (lucrarea) de bază
5.1. Obiect 01– SERVICII de împădurire şi îngrijire a
culturilor
5.2. Obiect 02 – Amenajarea teritoriului şi pază

Organizare de şantier
6.
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
7.
Total
mii lei
valoare
euro
Taxa pe valoarea adăugată
(mii lei)
TOTAL (inclusiv TVA)
(mii lei)

1)

Procent

Ofertant,
……………………..
(semnătura autorizata)
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FORMULARUL 14

Nr.
crt.
0
I.
1
2
3
4
5
6
II.

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE SERVICII
Devizul - oferta al obiectului nr. 01 – Servicii de împădurire şi îngrijire a culturilor
din care (după caz):
Valoare
(exclusiv
contractantul/
asociatul
asociatul
subcontractantul
TVA)
Capitol de servicii
conducătorul
1
...
1
- RON (liderul asociaţiei)
1
2
3
4
5
6

subcontractantul
...
7

Investiţia de bază
Împăduriri şi întreținere – anul 1
Completări și întreținere – anul 2
Completări și întreținere – anul 3
Întreținere – anul 4
Întreținere – anul 5
M Montaj utilaje tehnologice,
inclusiv reţelele aferente
TOTAL I
Procurare
- Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj
- Utilaje si echipamente de transport
- Dotări, inclusiv utilaje si echipamente
independente cu durata mare de serviciu
TOTAL II

Total valoare (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adăugată
TOTAL (inclusiv TVA)

- mii lei - euro - mii lei - mii lei Ofertantul,
(semnătura autorizata)
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FORMULARUL 14
CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE SERVICII
Devizul - oferta al obiectului nr. 02 – Amenajarea teritoriului şi pază
Nr.
crt.

0
I.
1
2
3
4
5
6

Capitol de servicii

1
Investiţia de bază
Confecţionat, amplasat borne
Gard sârmă ghimpată
Şanţ minim sanitar
Achiziţie-instalare panouri publicitare
Pază perimetru
M Montaj utilaje tehnologice,
inclusiv reţelele aferente
TOTAL I
Procurare
II.
- Utilaje si echipamente tehnologice, cu
montaj
- Utilaje si echipamente de transport
- Dotări, inclusiv utilaje si echipamente
independente cu durata mare de serviciu
TOTAL II
- mii lei Total valoare (exclusiv TVA)
- euro Taxa pe valoarea adăugată
- mii lei TOTAL (inclusiv TVA)
- mii lei -

Valoare
(exclusiv TVA)
- RON 2

contractantul/
conducătorul
(liderul asociaţiei)
3

asociatul
1
4

din care (după caz):
asociatul
subcontractantul
...
1
5

6

subcontractantul
...
7

Ofertantul,
(semnătura autorizata)
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FORMULARUL 14
LISTA nr. 1
Cuprinzând cantităţile de servicii

Servicii de împădurire şi întreţineri, anul I
Indicativul normelor de deviz
Denumirea articolelor

UM

Cantităţi

1

2

3

C.4.A.b
Tăierea manuală a arbuştilor, fără scoaterea rădăcinilor
C.39.D.2
Pichetarea terenului în vederea împăduririi, schema 2x1
C.20.IV.a.6
Săpare santurilor pentru depozitarea puietilor
Studiu de piaţă
Procurare puieţi Gorun
Procurare puieţi Pin silvestru
Procurare puieţi Pin negru
Procurare puieţi Frasin
Procurare puieţi Paltin
Procurare puieţi Lemn câinesc
Procurare NEMATHORIN 10G (combatere cărăbuşi)
Procurare DECIS2,5 EC (combatere Hylobius)
TRA02B50
Transportul rutier al materialelor uşoare cu autocamionul pe dist. = 50km
C.23.I.b.3
Transportul puieţilor prin purtat direct până la 250 m
C.24.I.b.2
Depozitarea puieţilor la şanţ
E.10.b
Tratarea gropilor de plantat cu substanţe chimice
E.11.I
Prepararea soluţiei pentru îmbăiere
E.11.II.b.1
Îmbăierea coroanei şi tulpinii, mănunchiuri de puieţi
C.70.I.b (1+2)
Plantarea puieţilor în vetre în teren nepregătit, cond. mijlocii
Studiu de piaţă
Lemn rotund foioase
C.79.I.a

ar

2522,00

1000 buc

507,60

10 m

25,38

1000 buc
1000 buc
1000 buc
1000 buc
1000 buc
1000 buc
kg
l

23,30
199,00
91,05
116,90
26,55
50,80
186,60
29,10

t

20,30

1000 buc

507,60

1000 buc

507,60

1000 buc

93,30

100 l

65,48

1000 buc

290,05

1000 buc

507,60

mc
buc

6,54
270,00
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Materializare pieţe de probă circulare
TRI1AA04C2
Încărcare materialelor, grupa-A, uşoare şi mărunte în autocamion
TRA03A05
Transportul materiale cu autotractor pe pneuri cu remorcă
TRI1AA11C2
Descărcarea materialelor, grupa-A, uşoare şi mărunte în autocamion
C.45.b.1
Retezarea tulpinilor puieţilor de foioase, după plantare, până la 5000 puieţi
C.51.I.a.2
Mobilizarea manuală a solului în vetre, cond. mijlocii, praşila I
C.51.II.a.2
Mobilizarea manuală a solului în vetre, cond. mijlocii, praşila II

t

5,27

t

5,27

t

5,27

1000 buc

217,55

1000 buc

507,60

1000 buc

507,60
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Completări şi întreţineri, anul II
Indicativul normelor de deviz
Denumirea articolelor

UM

Cantităţi

1

2

3

C.46.c
Revizuire plantaţii 21-30 puieţi/ar.
C.20.IV.a.6
Săpare santurilor pentru depozitarea puietilor
Studiu de piaţă
Procurare puieţi Gorun
Procurare puieţi Pin silvestru
Procurare puieţi Pin negru
Procurare puieţi Frasin
Procurare puieţi Paltin
Procurare puieţi Lemn câinesc
Procurare Karate Zeon (combatere Hylobius)
Procurare TILT (combatere făinare)
TRA02B50
Transportul rutier al materialelor uşoare cu autocamionul pe dist. = 50km
C.23.I.b.3
Transportul puieţilor prin purtat direct până la 250 m
C.24.I.b.2
Depozitarea puieţilor la şanţ
C.73.b.2
Completarea culturilor până la 10%, cond. mijlocii
C.45.b.1
Retezarea tulpinilor puieţilor de foioase, după plantare, până la 5000 puieţi
C.51.I.a.2
Mobilizarea manuală a solului în vetre, cond. mijlocii, praşila I
C.51.II.a.2
Mobilizarea manuală a solului în vetre, cond. mijlocii, praşila II
TRA05A02
Transport rutier materiale cu autovehicule speciale (cisternă), pe dist. de 2km
D.34.III.b
Stropire cu substanţe chimice, cu aparatul Fontan, stropiri grosiere
D.34.III.c
Stropire cu substanţe chimice, cu aparatul Fontan, stropiri grosiere

ar

10152,00

10 m

2,641

1000 buc
1000 buc
1000 buc
1000 buc
1000 buc
1000 buc
l
l

4,66
39,80
18,21
23,38
5,31
10,16
11,60
1,70

t

5,08

1000 buc

101,52

1000 buc

101,52

1000 buc

101,52

1000 buc

43,51

1000 buc

507,60

1000 buc

507,60

t

9,10

ha

18,66

ha

58,01
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Completări şi întreţineri, anul III
Indicativul normelor de deviz
Denumirea articolelor

UM

Cantităţi

1

2

3

C.20.IV.a.6
Săpare santurilor pentru depozitarea puietilor
Studiu de piaţă
Procurare puieţi Gorun
Procurare puieţi Pin silvestru
Procurare puieţi Pin negru
Procurare puieţi Frasin
Procurare puieţi Paltin
Procurare puieţi Lemn câinesc
Procurare Karate Zeon (combatere Hylobius)
Procurare TILT (combatere făinare)
TRA02B50
Transportul rutier al materialelor uşoare cu autocamionul pe dist. = 50km
C.23.I.b.3
Transportul puieţilor prin purtat direct până la 250 m
C.24.I.b.2
Depozitarea puieţilor la şanţ
C.73.b.1
Completarea culturilor până la 10%, cond. mijlocii
C.45.b.1
Retezarea tulpinilor puieţilor de foioase, după plantare, până la 5000 puieţi
C.51.I.a.2
Mobilizarea manuală a solului în vetre, cond. mijlocii, praşila I
C.51.II.a.2
Mobilizarea manuală a solului în vetre, cond. mijlocii, praşila II
TRA05A02
Transport rutier materiale cu autovehicule speciale (cisternă), pe dist. de 2km
D.34.III.b
Stropire cu substanţe chimice, cu aparatul Fontan, stropiri grosiere
D.34.III.c
Stropire cu substanţe chimice, cu aparatul Fontan, stropiri grosiere

10 m
1000 buc
1000 buc
1000 buc
1000 buc
1000 buc
1000 buc
l
l

2,54
2,330
19,900
9,105
11,690
2,655
5,080
11,60
1,70

t

2,54

1000 buc

50,76

1000 buc

50,76

1000 buc

50,76

1000 buc

21,755

1000 buc

507,60

1000 buc

71,65

t

9,10

ha

18,66

ha

58,01
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Întreţineri, anul IV
Indicativul normelor de deviz
Denumirea articolelor

UM

Cantităţi

1

2

3

C.51.I.a.2
Mobilizarea manuală a solului în vetre, cond. mijlocii, praşila I
Studiu de piaţă
Procurare Karate Zeon (combatere Hylobius)
Procurare TILT (combatere făinare)
TRA05A02
Transport rutier materiale cu autovehicule speciale (cisternă), pe dist. de 2km
D.34.III.b
Stropire cu substanţe chimice, cu aparatul Fontan, stropiri grosiere
D.34.III.c
Stropire cu substanţe chimice, cu aparatul Fontan, stropiri grosiere

1000 buc

507,60

l
l

11,60
1,70

t

9,10

ha

18,66

ha

58,01

Întreţineri, anul V
Indicativul normelor de deviz
Denumirea articolelor

UM

Cantităţi

1

2

3

C.51.I.a.2
Mobilizarea manuală a solului în vetre, cond. mijlocii, praşila I
Studiu de piaţă
Procurare TILT (combatere făinare)
TRA05A02
Transport rutier materiale cu autovehicule speciale (cisternă), pe dist. de 2km
D.34.III.b
Stropire cu substanţe chimice, cu aparatul Fontan, stropiri grosiere

1000 buc

507,60

l

1,70

t

5,600

ha

18,66
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Confecţionarea şi instalarea bornelor amenajistice
Indicativul normelor de deviz
Denumirea articolelor

UM

Cantităţi

1

2

3

CA02D1
Turnare beton armat în fundaţii continue, radiere şi pereţi sub cota zero
Studiu de piaţă
Procurare beton de ciment B 200, stas 3662
TRA06A10
Transport rutier beton
CZ0302Z1
Confecţionare armături pt. beton armat, din OB 37, D<10m
CZ0302B1
Confecţionare armături pt. stâlpi, din OB 37, D<10-16mm
CC02B1
Montat armături
TRA03A30
Transportul rutier materiale semif. cu autotractor cu remorcă pe dist. = 30km
TRB05A23
Transportul materiale prin purtare directă, materiale incomode < 25kg, D=30m
CB10A1
Cofraje pentru beton
I.5
Plantat borne de beton

mc

3,150

mc

3,178

t

8,190

kg

16,800

kg

63,000

kg

79,800

t

10,500

t

10,500

mp

30,450

buc

42
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. Confecţionarea şi instalarea gardului de sârmă ghimpată
Indicativul normelor de deviz
Denumirea articolelor

UM

Cantităţi

1

2

3

Studiu de piaţă
Procurare bulumaci, L=2,2 m, Φ=16 cm
Procurare sârmă ghimpată
Procurare cuie, scoabe
TRA02A25
Transport rutier al materialelor semifabricate, cu autocamionul pe dist. 25 km
Co.08.b.1
Împrejmuiri din sârmă ghimpată pe bulumaci din lemn, la 3 m, cu 4 rând. Sârmă

mc
kg
kg

83,1
5639,3
179,0

t

72,3

ml

14098,2

Şanţ de minim sanitar

E.3.b
Săpat şanţ pentru minim sanitar

Indicativul normelor de deviz
Denumirea articolelor

UM

Cantităţi

1

2

3

ml

8441,3
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Pază perimetru
Indicativul normelor de deviz
Denumirea articolelor

UM

Cantităţi

1

2

3

Studiu de piaţă
Pază perimetru

lună

60

Panouri publicitare

Studiu de piaţă
Procurare panouri publicitare

Indicativul normelor de deviz
Denumirea articolelor

UM

Cantităţi

1

2

3

buc

5

OFERTANT,
…………………………………………..

(semnătură autorizată)
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Formularul nr. 15
Operator economic
……………………………..
(denumire/numele)

DECLARATIE
PRIVIND PROTECTIA MUNCII SI PROTECTIA MEDIULUI
Subsemnatul(a) …........................... (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant
la procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achizitie publică având ca obiect
________________________________ _______________________,
organizată de COMUNA Bunești , str. Principala nr.119, cod 507035 judetul Brasov, România,
declar că la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile legale referitoare la conditiile de muncă si
protectia muncii si cele referitoare la protectia mediului.

Data completării …..................(ziua, luna anul)

.
Operator economic,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnătura)

CAPITOLUL III. CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII
MODEL

Contract de servicii de împădurire
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
Între autoritatea contractantă Bunești , str. Principala nr.119, cod 507035, judeţul
Braşov, cod fiscal ..................., cont ............................................. deschis la Trezoreria RUPEA
reprezentată prin primar PALASAN MIRCEA , în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
executantul __________________________________, cu sediul în _____________, str. __________
nr. _________, ap _________, telefon _____________, fax ________________, numărul de
înmatriculare la ORC ______________________, CIF ___________________, cont bancă
___________________________________, reprezentat prin _____________________________,
funcţia _______________________, în calitate de executant, a intervenit prezentul contract.
2. Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul investitiei - locul unde executantul execută obiectul contractului;
e. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului 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 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.
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
3. Interpretare
3.1 În 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 “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit.
4. Obiectul principal al contractului
4.1 Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină lucrarea „Împădurirea terenurilor
agricole degradate din perimetrul de ameliorare BUNESTI, COMUNA BUNESTI, județul Brașov”,
în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
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4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ... lei, pentru execuţia, finalizarea şi
întreţinerea investitiei „Împădurirea terenurilor agricole degradate din perimetrul de ameliorare
BUNESTI, COMUNA BUNESTI, județul Brașov”.
5. Preţul contractului
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform
graficului de plăţi, este de ____________lei, la care se adaugă TVA ________________lei.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este până la încheierea stării de masiv a plantaţiei, stabilita in proiectul
tehnic.
6.2 Prezentul contract încetează să producă efecte după încheierea stării de masiv a plantaţiei.
7. Executarea contractului
Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea
amplasamentului, la data de ___________.
8. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:
a) proiectul tehnic de execuţie avizat
b) caietul de sarcini
c) propunerea tehnică şi propunerea financiară
d) graficul de execuţie
e) acte adiţionale dacă există
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind
proprietatea absolută a achizitorului.
9.2 Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte
persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora.
9.3 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute
la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.
10. Obligaţiile principale ale executantului
10.1 Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza servicile, în concordanţă cu obligaţiile asumate
prin contract .
10.2 Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,
echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, 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.
10.3 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului graficul de plăţi , respectiv sumele necesare
pentru fiecare an calendaristic de execuţie , în momentul în care achizitorul solicită acest lucru.
10.4 Executantul are obligaţia de a executa toate lucrările prevăzute în proiectul tehnic de execuţie şi
întocmai cum aceste lucrări sunt prevăzute în proiect şi în caietul de sarcini, de a respecta normele
tehnice în vigoare referitoare la execuţia acestor lucrări şi perioadele optime prevăzute pentru
efectuarea fiecărei lucrări.
10.5 Executantul are obligaţia de a solicita în scris recepţia lucrărilor cu cel puţin 5 zile înainte şi de a
participa la aceste recepţii.
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10.6 Executantul are obligaţia de a asigura personalul tehnic de specialitate considerat strict necesar
pentru coordonarea lucrărilor, respectiv persoana atestată pentru executarea de lucrări de îmbunătăţiri
funciare în domeniul silvic.
10.7 Executantul are obligaţia de a utiliza pentru lucrările de împădurire numai material forestier de
reproducere ( puieţi ) certificat, obţinut din surse aprobate şi însoţit de certificat de provenienta.
10.8 Executantul trebuie să fie atestat pentru executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în
domeniul silvic pe toată durata de aplicabilitate a contractului.
10.9 Executantul are obligaţia de a respecta normele privind protecţia muncii, protecţia mediului şi
prevenirea şi stingerea incendiilor.
10.10 Executantul are obligaţia de a asigura paza lucrărilor în perimetrele de ameliorare, conform
proiectului tehnic, pe toată durata de aplicabilitate a contractului, răspunzând pentru daunele provocate
acestor lucrări în această perioadă. În acest sens va prezenta contractele de muncă ale persoanelor
angajate pentru paza perimetrelor de ameliorare şi actul de predare în gestiune.
Fac excepţie daunele produse de fenomene meteorologice periculoase şi alţi factori vătămători
prevăzuţi în Ordinul nr. 766 / 2007, caz în care răspunderea pentru aceste daune nu cade în sarcina
executantului.
10.11 Executantul are obligaţia ca înainte de începerea lucrărilor să delimiteze perimetrele de
ameliorare cu borne din beton amplasate la colţurile acestora. În acest sens executantul va beneficia de
sprijin tehnic din partea proiectantului lucrărilor.
10.12 Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă,
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că
dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în
scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu
excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
11. Obligaţiile achizitorului
11.1 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului amplasamentul lucrării, liber de
orice sarcină;
11.2 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară
pentru execuţia lucrărilor contractate.
11.3 Achizitorul este obligat să participe la recepţia lucrărilor, la solicitarea executantului.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 În cazul în care executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract,
atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă
cu o cotă procentuală din preţul contractului – 0,03 % din valoarea contractului pentru fiecare zi de
întârziere.
12.2 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către executant, dă dreptul
achizitorului de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
12.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment. În acest caz, executantul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data
denunţării unilaterale a contractului.
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din
valoarea contractului fără TVA, garanţie ce se va reţine succesiv din sumele datorate şi se va vira în
conturile colaterale deschise de către executant la o bancă comercială..
13.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună

47

execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile
care nu au fost respectate.
13.3 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la executarea
obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
14. Începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 (1)Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la data intrarii
în vigoare a contractului.
14.1 (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Compartimentul de Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
14.2 Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la
termenul stabilit.
14.3 Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie
de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie.
14.4 Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili
conformitatea lor cu normele tehnice si cu obligatiile asumate prin contract.
15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
15.1 În cazul în care condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile sau oricare alt motiv de
întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către
acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie
la care executantul are dreptul.
15.2 Achizitorul are dreptul de a sista desfăşurarea lucrărilor dacă constată că execuţia acestora nu
este conformă cu normele tehnice sau nivelul calitativ este necorespunzător.
16. Finalizarea lucrărilor
16.1 Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat în termenul stabilit prin graficul de execuţie, trebuie
finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
16.2 La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt
îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
16.3 Pe baza situaţiilor de lucrări intocmite şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia
dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt
lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru
remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
16.4 Executantul va întocmi situaţiile de lucrări, utilizând preţurile din devizul ofertă, iar aceste
situaţii vor fi avizate de către persoana atestată pentru executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în
domeniul silvic, aceasta purtând întreaga responsabilitate pentru întocmirea acestora.
16.5 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
16.6 Pe parcursul derulării contractului se vor efectua recepţii parţiale a lucrărilor iar recepţia finală a
acestora se va efectua la realizarea stării de masiv a plantaţiei definită conform normelor tehnice
silvice.
17. Modalităţi de plată
17.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 5 zile lucrătoare de la data
la care fondurile au fost virate în contul Comunei Bunesti de către Administraţia Fondului de Mediu
în baza facturilor emise de căte executant şi însuşite de către Comuna Bunesti prin reprezentanţi legali.
Plăţile se vor efectua în lei.
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17.2 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei.
17.3 Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
18. Ajustarea preţului contractului
18.1 Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
18.2 Ajustarea preţului contractului se va face în funcţie de evoluţia indicelui de inflaţie.
19. Amendamente
19.1 Părţile 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 Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile
sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii
contractului.
20. Subcontractanţi
20.1. Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
21. Cesiunea
Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1 Achizitorul şi executantul 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 legătură cu îndeplinirea
contractului.
22.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România.
23. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicari
24.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
24.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi ____________________ prezentul contract în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.
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Achizitor,
COMUNA BUNESTI
Primar

–

Contabil Sef

–

Consilier juridic

–

Contractant,
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Formular nr. 10A
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autoritaăţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de
(denumirea serviciului)
(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________(moneda ofertei)
(suma in litere si in cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de _______________.
(suma in litere si in
cifre)
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în
graficul de timp anexat.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
Precizăm că:
_
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(semnatura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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Formularul 19
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE

S.C ........................... SRL reprezentata prin .............................cu sediul in loc. ......................
str. ............................ nr. .............jud. ……………..imputerniceste prin prezenta pe dl. ....................
cu domiciliul in loc. ................. str. ............... nr. .............. jud. .................... legitimat cu B.I. ( C.I )
seria ……………. nr. ……………. sa participe la depunerea ofertei si la deschiderea lor la sedinta de
achizitii publice prestari servicii – „Împădurirea terenurilor agricole degradate din perimetrul de
ameliorare BUNESTI, COMUNA BUNESTI, județul Brașov”din data de ………………………

S.C. ………………………. S.R.L.
Reprezentant
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Formular nr. 20

Operator economic
contractante
...........…………….
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorităţii
nr. .......... / ..........

SCRISOARE DE INAINTARE
Către .....................................................
(denumirea autorităţii contractante si adresa completa)
Ca urmare a invitaţiei de participare din ............/(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului .................../(denumirea contractului de achiziţie publica),
noi ................../(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alăturat următoarele:
1. coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conţinând, oferta în original si copie:
Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ...............

Cu stima,

Operator economic
.............……………
(semnătura autorizată)
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Formular nr. 29
Banca
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ___________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică _______________ (denumirea contractului),
încheiat între __________________, în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de
achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de
_______reprezentând ____% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima
sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel
cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat.
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din
partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________.
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a
garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se
va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.
Parafată de Banca _________ în ziua ______ luna ________ anul _____.

(semnătură autorizată)
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Formular nr. 30

DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii
Adresa sediului social
Cod unic de înregistrare
Numele şi funcţia ................................ (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)
II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
|_| Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a
întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 3.
|_| Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 3,
precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie
|_| Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.3,
precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii
Exerciţiul financiar de referinţă1
Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă
(mii lei/mii euro)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat
modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

Active totale
(mii lei/mii euro)

|_| Nu
|_| Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o
declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

Numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea
..............................................................................................................

Semnătura ......................................................
şi ştampila

Data întocmirii ..........................

_____
1

Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu
financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire
la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
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