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N r./data : 201 B N22.02.2022

Aprobat
Director General

TNVTTATTE DE PARTICTPARE

La procedura de negociere lärä publicare prealabilä
având ca ob¡ect

Furnizare autoturism t¡p berlina
COD CPV: 34110000-i - autoturisme

Compania Judeteana Apa Serv S.A. vå invitã sã depuneli oferta pentru achizifia publicã de _

autoturism tip berlina.

Entitatea contractantå

COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.,
Cod fiscal: RO15346437
Adresa: Piatra Neamt, str. Locotenent Draghiescu nr. 20, jud. Neamt
e-mail: office@apaserv.eu
tel 0233233340, fax 023321 8937
Adresa internet (URL): www.apasery.eu
Adresa de la care se pot ob{ine informatii suplimentare: mihai.ciofoaia@apaserv.eu
Adresa unde se trimit ofertele: mihai.ciofoaia@apaserv.eu

I. Obiectulachzitiei
Obiectul contractului este reprezentat de furnizare produse
Autoturism tip berlina.

; Cod CPV: 34110000-1

lI. Procedura de atribuire:

Tipul procedurii: Negociere Farä Publicare Prealabilå conform prevederilor art. 117 alin 1 lit. a din
Legea 9912016.

ilI. Criteriul de atribuire:
Conform art. 209 din Legea 9912016 criteriul ales este preful cel maiscãzut.

IV. Valoarea totalã estimatã a achizifiei: 49.500 lei färã TVA

Durata contractului: conform contractului.v.
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Nr. Cod GPV Denumire produs
U.M.

Gantitate
Pret unitar lei

fara TVA

Valoare
estimatã totalä

fãrä TVA

1 34110000-t Autoturism tip berlina 1 bucata 49.500 lei 49.500 lei

VI. Furnizarea autoturism u lui :

Se va face conform contractului.

Produsul solicitat este urmãtorul:

Valoare estimatÈi fara TVA = 49.500 lei, Caracteristici conform caiet de sarcini.

vII. Organizarea procedurii çi condifiilede participare
Achizi{ia se deruleazäin2 etape

(1) etapa depunerii de cãtre operatorii economici a ofertelor compuse din: documentele de calificare,
propunerea tehnicä çi propunerea financiarã;

(2) etapa de negociere în vederea îmbunãtälirii ofe¡tei din punct de vedere al pretului ofe¡tat si
eventual al termenului de livrare, realizatâ cu tofi operatorii care au depus ofertã. Se va realiza
prin email.

Oferta preliminarã trebuie sã respecte condi{iile prevãzute in documen{ia de atribuire transmisa prin
emailsi publicatã pe site-ulwww.apasery.eu sitrebuie sä cuprindä: "

Documente de calificare

Propunerea tehnicä

Propunerea financiarä

Calendarul estimat al achizifiei: '
Data limitä de transmitere a ofertelor preliminare: 08.03.2022 ora 15:00
Data de deschidere a ofertelor: 09.03.2022 ora 09:00
Termenul pentru depunerea contestatiilor este de 2 zile.
Dupã verificarea documentafiei transmisä de cätre operatorii economici, membrii comisiei de
evaluare vor contacta prin email operatorii economici, (pentru evitarea si respectarea distan{årii
impuse de starea de alertä) in vederea negocierii pre{ului çi stabilirii termenului de livrare pentru '
autoturism. Operatorii economici vor fi inçtiin{afi prin email in vederea negocierii ofertelor depuse.

Depunerea ofertei

Pentru participarea la procedura de achizi{ie, se transmit toate documentele de calificare, impreunä
cu propunerea tehnicã çi propunerea financiarå la adresa de e-mail: mihai.ciofoaia@apaserv.eu , cu "
men{iunea: "Furnizare autoturism tip berlina" çi va cuprinde urmätoarele documente semnate Çi

çtampilate.
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1. Documente de calificare cu mentiunea " documente de calificare".

Compania Judeteana Apa Serv S.A. solicitã ca ofertan{ii sä completeze formularele:

Presedinte fara drept de vot - Mihai-Cezar CIOFOAIA,

Membri:

Bogdan-Mihai ILIESCU - Juridic,
Calin VASILIU - sef Serviciul Transporturi,
Liviu VOICU - sef Serviciul Tehnic

Membru de rezerva:
Diana COZMA - Biroul Achizitii
Stefan GABUROI - Sef Birou Achizitii

2. Capacitatea de exercitare a activitäfii profesionale (forma de înregistrare)

Pentru persoanele juridice române:
Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului '
Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de
reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate si codurile CAEN aferente acestora.
Pentru persoanele juridice straine:
Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare I
atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a

t.

Nr. formular Denumire

Formular nr. 1 Cerere participare la procedura
Formular nr. 2 Propunere tehnica
Formular nr. 3 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72-73 referitor la

conflictul de interese din Legea nr. 99/2016
Formular nr. 4 DECLARAJIE privind neîncadrarea în situatiile prevãzute la art. 180

din Legea nr. 99/2016
Formular nr. 5 DECLARAJIE privind neîncadrarea în situatiile prevãzute la arl. 177

din Legea nr.99/2016
Formular nr. 6 DECLARAJIE privind neîncadrarea în situatiile preväzute la art. 178

din Lesea nr. 99/2016
Formular nr. 8 Declaratie pe propria raspundere privind respectarea obligatiilor din

domeniile mediului, social si al relatiilor de munca
Formular nr. 9 Formular de oferta financiara
Anexa la formularul nr. 9 Centralizator de preturi
Formular nr.10 Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale
Formular nr. 11 Acord de asociere
Formular nr.12 Acord de subcontractare
Formular nr. 13 lmputernicire
Formular nr.14 Angaiament privind sustinerea financiarã a ofertantulüi
Formular nr. 15 Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului
Formular nr. 16 lnformarea privind protectia datelor cu caracter personal
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operatorului economic, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali,
omeniul/ domenile de activitate. (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu ,

/markUecertis/login.do).
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau declaratie valabila
pentru anul calendaristic în curs.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile
legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în
niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum sifaptul ca are capacitatea profesionala de a '
realiza activitatile care fac obiectul contractului.

3. Propunerea tehnicã

Propunerea tehnicä va fi semnatä çi çtampilatä de reprezentantul legal ori persoanele imputernicite
de cåtre acesta prin completarea Formularului nr. 2.

4, Propunerefinanciarã
Propunerea financiarã va cuprinde formularul de ofertã Fomularul nr.9 siAnexa formular 9.

Notã: preful va fi exprimat in lei färä TVA, va fi ferm çi nu poate fi modificat pe toatã perioada
derulärii contractului de furnizare.
Nu se accepta depunerea de oferte alternative.

Alte informafii:
Toate solicitärile de clarificãri vor fi transmise prin e-mail la adresa: mihai.ciofoaia@apaserv.eu,
pana la data 04.03.2022 ora: 12:00

Räspunsurile la solicitårile de clarificãri vor fi transmise operatorilor economici pe mail pana in data
de 07.03.2022 ora 15:00 si vor fi incarcate pe site-ul companiei www.apaserv.eu.

Ataçat prezenteise regãseçte Caietul de sarcini. Fiça de date a achiziliei, Formularele çi modelulde
Contract.
Perioada minimä de valabilitate a ofertei: 45 de zile.

, Termenul de platä: la 60 de zile de la livrare prin OP in contul Operatorului economic, indicat in
contractul de furnizare. Pe factura emisa de cätre operatorul economic câçtigätor, va fi scrisä -

menliunea " conform contract nr.........................'

Juridic
cons. jur. Bogdan Mihai ILIESCU

,t

n
Verificat
Sef Birou Achizitii

lntocmit
Birou

GABUROI
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Director General
Bogdan Musat

CAIET DE SARCINI

pentru achizifia unui autoturism, tip berlina pentru transport persoane

Prezqntul Caiet de sarcini con{ine specifica{iile tehnice ce constituie ansamblul cqrinfelor pe baza
cärora se elàb-oreazä de cätre fiecaie ofertan[ Propunerea têhnicä.

Cerin{ele impuse vor fi considerate ca fiind minime çi obligatorii. în acest sens, orice ofertä
prezentatä, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatã în considerare, dar numai în
mäsura în care Propunerea tehnicä presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerin{elor minime
din Caietul de sarcini. Oferta care con[ine caracteristici inferioare celor prevãzute în Caietul de sarcini va
fi consideratä neconformä giva fi respinsä, atrãgând descalificarea ofertantului.

Obiective qenerale ale achizitiei

Obiectul prezentei achizi(iiîl reprezintä furnizarea unui autovehicul avand caroserie in treivolume,
pentru transport persoane, necesar pentru deplasarea echipelor de lucru, potrivit specificaliilor tehnice
definite în prezentul Caiet de sarcini. Caietul de sarcini conline în mod obligatoriu cerin{ele tehnice
impuse si cele de garan(ie ce vor fi considerate minimale, precum çi regulile care trebuie respectate,
astfel încât poten{ialii ofertanli sä elaboreze Propunerea tehnicà corespunzàtor cu necesitäfile Autoritä[ii
Contractante.

Condifii minimale si obligatorii:

Oferta va cuprinde obligatoriu specifica{iile tehnice de la producãtor care vor atesta caracteristicile minime
si obligatorii solicitate. lnforma{iile prezentate în ofertä vor fi redactate concis, astfel încât så reiasä cu
claritate çi färä echivoc, dacã sunt îndeplinite sau nu condi{iile impuse.

Conditiile generale çi specifice de naturä tehnicä sunt cele menlionate în Specificaliile tehnice.

Nerespectarea tuturor cerin{elor privind specificafiile tehnice determinä considerarea ofertei în cauzã ca
fiind neconformä.

Autovehiculul trebuie sä fie nou, nerulat, fabricat cu cel mult 12 luni înainte de data livrãrii, så nu fi avut
alti proprietari si sä fie în stare perfectä de func(ionare.

Gondifii de garan[ie, service çi asisten!ä tehnicä:

Perioada de garantie a autoturismului oferitä va fi de 36 luni. Perioadele de garan{ie se calculeazå de la

Compania Judeleanä Apa Serv SA
LrRC: J2?¡i9ç)17-At)3 CiF ; Rûi 5346437
Cr:n ÐÊi] Pialra i"ieanrt: RC04ÐRD[38ts\li]4771 56280C
Clr¡:rLarl :ci:i¿ll: -l 4..Ì 'i 'i .3üû Lei

Str. Lccolencnt DrägltiescLr, Nr. 2ü
Ccd pcçìal: ô1C1?5. Pi*tra l'Je;*¡111, Ronänia
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data semnàrii procesului verbal de receplie a produsului.

ln perioada de garanlie, orice defec{iune de funclionare a autovehiculul care face obiectul garan[iei, va fi
solu[ionatã gratuit de cätre furnizor în termen de maximum 30 de zile de la data intrãrii autovehiculului în
unitatea service. Acest termen se poate prelungi în func{ie de complexitatea defec{iunii cu acordul
prealabil al Autoritätii contractante. Garantia autovehiculului se va prelungi cu perioada de nefunc[ionare
a acestuia în unitatea service.
Mentenan[a autovehiculului va fi asigurata de cätre furnizor prin unitäli specializate din România çi U.E.
Reviziile tehnice în perioada de garan{ie conform manualului de exploatare a autoveturismului se vor
executa la sediul furnizorului sau la unitäfile service autorizate. Lista cu unitälile specializate din Romånia,
autorizate de producåtorul autovehiculului va fi pusa la dispozilie Autoritä[ii Contractante.
La orice reparalie executatä se vor folosi numai piese noi de origine çi materiale tehnice
certificate/omologate de Registrul Auto Român çi agreate de producätorul autovehiculului, conform
Reglementãrilor çi Normelor Tehnice în Transporturile Rutiere.
Furnizorul este obligat så asigure repararea sau înlocuirea gratuitã a produselor dupä expirarea
termenului de garan{ie, în cazul în care defecfiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin
expertize tehnice efectuate de un organism neutru, apärute în termen de 5 ani de la expirarea perioadei
de garan[ie.
Acolo unde se menlioneazä produse de o anumita origine, sursa, produclie, un procedeu special, o
marca sau fabrica de come(, o licen{a de fabrica{ie, se citeçte ,"sau echivalent", aceste specificalii
tehnice fiind menlionate doar pentru identificarea cu ugurinfa a tipului de produs si NU au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Termene gi condifii de livrare:

Termenul de livrare: maxim 90 zile de la incheirea contractului, de cätre comisia de recep{ie a Autoritä{ii
contractante, la sediul CJ ApaServ SA Piatra Neamt.

Documentele valabile atât în Romania, cåt si în U.E., care vor însoli în mod obligatoriu autovehiculul, sunt
urmãtoarele:

'1. facturà fiscalä;

2. aviz de insotire a mãrfii

3. declaralie/certificat de conformitate pentru autovehicul;

4. certificat de garanlie pentru autovehicul;

5. carnet service si între[inere (în limba românã);

6. carte de identitate a autovehiculului securizatà de cãtre Registrul Auto Român cu toate omologärile
variantei configurate ;

7. instruc{iuni/manual de exploatare pentru autovehicul (în limba românä);

8. autorizalie provizorie de circula{ie (numere provizorii de înmatriculare);

Autovehiculul va fi livrat în municipiul Piatra Neamt, la adresa stabilitä de ALltoritatea contractantä,
costurile ocazionate cu expedierea, manipularea sitransportul pânä la locul livrãrii, precum si alte taxe
legale datorate pânã la momentul livrårii se suportä de cãtre furnizor.

Receplia cantitativä çi calitativä a autovehiculului

Recep{ia cantitativã si calitativã a autovehiculului contractat se va realiza in momentul livrarii
autoturismelor, de cätre comisia de recep{ie a Autoritälii contractante, în prezenta reprezentantului
furnizorului, pebaza documentelor de însolire, rezultând încheierea procesuluiverbalde recep(ie, semnat
fara obiectiuni de cãtre ambele pã(i, document care va sta la baza efectuãrii plãtii, alaturi de factura

2
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fiscala.

Cu ocazia recepliei, furnizorul este obligat sä livreze, cu titlu gratuit, prin grija sa, numerele provizorii de
înmatriculare necesare transportului de la locul recepfiei la sediul autoritãlii contractante pentru
autovehiculul ce urmeazá a fi recep{ionat. Eventualele neconformitä{i constatate la recep(ie se vor
consemna în cadrul unui proces verbal. Dacä autovehiculul nu corespunde specificaliilor tehnice solicitate
de beneficiar, va fi respins, iar furnizorul are obliga{ia, färã a modifica pre{ul contractului:

a) de a remedia toate neconformitålile pentru ca autovehiculul sä corespundä, în final, specificaliilor
tehnice din prezentul Caiet de sarcini;

b) de a înlocui autovehiculul refuzat cu altul conform, în cazul în care nu existã solulie tehnicä de
remediere. în acest caz, lurnizorul va avea obliga{ia de înlocuire a autovehiculului çi de suportare a
tuturor cheltuielilor generate de acest lucru.

Legislafie aplicabilä:

l. Ordinul ministrului lucrärilor publice, transporturilor çi locuin{ei nr. 211 din 2003 - R.N.T.R. 2 cu
modificärile çi completärile ulterioare, pentru aprobarea Reglementårilor privind omologarea de tip si
eliberarea cä(ii de identitate a vehiculelor rutiere, precum çi omologarea de tip a produselor utilizate la
acestea;

- 2. Ordonan{ä de urgen{ä-a Guvêrnulúi nr.40 din 20 aprilie 2011''privind promovarea vehiculelor de
'tränsport rutier nepoluante $ eficiente din' pünct de vedere'energetic cu modificãrile 'çi' completärile
ulterioare;

3. Ordonanla de urgen!ä a Guvernului nr. 19512002 privind circulalia pe drumurile publice, republicatä,
cu modificärile si completärile ulterioare;

4. Directiva 92l23lCEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor çi ale remorcilor
acestora, precum çi montarea lor;

5. Regulamentul (CE) nr.71512007 al Parlamentului EuropeançialConsiliuluidin20iunie200Tprivind
omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveçte emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru
pasageri side la vehiculele uçoare comerciale (Euro 5 çi Euro 6) çi privind accesul la informaliile
referitoare la repararea çiîntre(inerea vehiculelor, cu modificãrile çicompletärile ulterioare;

6. Alte acte normative în vigoare care derivä, completeazã, modificã ori sunt emise în aplicarea celor mai
sus men{ionate.

Specifica(iile tehn ice:

le tehnice minime iobli atorii ntru autovehicule

lndicator de schimbare optima a treptelor de viteze
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S

r Confort
Seamuri electrice fata cu impuls pe partea soferului
3 tetiere pentru locurile din spate

3ancheta spate rabatabila 113,213

Seamuri manuale spate

luminare portbagaj

o Post conducere

Directie asistata electric
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Computer de bord

Comanda incalzire si recirculare aer

lnchidere centralizata

Cheie fixa cu trei butoane
, /^t^^ -^^t^Lit ^^ ;^^t¡i-^vurdrr rEvrdvil Pc iltdtUiltç

Cglinzi retrovizoare reglabile manual

Faruri cu aprindere automata

luneta incalzita

Aer conditionat cu reglare manuala

o Siguranta sisisteme de asistenta
ABS (Antiblocare sistem franare) + AFU (Asistenta la franarea de urgenta)

ESP (Sistem de stabilitate electronica)+ HSA (Sistem de asistenta a pornirii in rampa)
Sistem de franare de urgenta automat

Airbag-uri frantale, laterale, cortina.

Oenturi de sigurata fixe pentru locurile din fata

3 centuri de siguranta spate cu prindere in trei puncte

Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri

limitator de viteza

Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate

Apelde urgenta 112

Roata de rezeva de dimensiuni normale

Kit de reparatie

Proiectoare de ceata

Cruise control

r Design

Jante de otel

ïapiterie textila
Faruri de zi LED

Farurieco-LED (faza scurta LED -faza lunga halogen

Carcase oglinzi retrovizoare de culoare neagra

Bare de protectie fata si spate in culoarea caroseriei

Semnalizatoare laterale amplasate pe aripi

Ambianta interioara inchisa

DETALIITEHNICE

'Capacitate
Caroserie ttreivolume

Numar usi - 5

, Performante

4

maxima - 186 km/ora
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Nlìc J2li499/2003 CiF IIO 1s3.i{ì.l.il
{lorrt ts[ì{-) Pialra Nc¿rnrl [ìOO'iB|ìi]Ë280SVü4 i /1 5ô28i1{l
L)n1;:ini sccial: i;i.-i 11.ijü0 { ei

Sl¡. Lc;cr;lt¡nr:nl Dr:i,gliescu, frJr. 2ú
Ci-:r-i p..r-qtal: 610125. Pialr¿r Nenrl1, Rorr¿inir¡
olfice (n)apaselv.eu

www.apaserv.eu



'Transmisie
Tip transmisie 4x2

, Mase
N/lasa proprie 1124 kg

Sarcina utila, 377kq
fotal maxim autorizat 1589 kg

lVlasa maxima remorcabilafara franare 595 kq

l\lasa maxima remorcabila cu franarel 100 kq
Vlasa totala rulanta 2689 kg

,Gutie de viteze
ïip cutie de viteze: Manuala

Numar de rapoarte 6 + 1

'Motorizare
3ilindree.999 cm"

Numar cilindri 3

Numar supape 12

Putere maxima -74 CP

Suplu maxim - 170 Nm

Iip injectie: lnjectie indirecta multipunct

Carburant - Benzina + GPL

Norma de poluare - EURO 6

Filtru de particule

'Dimensiuni
Ampatament 2649 mm

Garda la sol mîn 161/135 mm

lnaltime'1501 mm

Latime (totala/cu retrovizoare) 184812007 mm

Lungime 4396 mm

' Dotäri suplimentare
Dotärile suplimentare reprezintà un avantaj daca nu genereazä costurisuplimentare

Irusä medicalã

Douä triunghiuri reflectorizante

Extinctor omologat

Vestä reflectorizantå

Cric auto mecanic sau hidraulic

Oheie roti

5
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Criteriul de atribuire

Pre(ulcel maiscàzut.
CJ ApaServ SA atribuie contractul de achizifie publicä ofertantului care a depus oferta cu cel mai scäzut
pre!, in condi{iile respectärii tuturor specifica{iilor tehnice.

Valoare estimata
Valoarea estimata a contractului de achizitie publica este de 49.500 RON fara TVA

Avizat lntocmit
Sef Serviciul Transport

Vasiliu Calin

-*
ee--

Director ic
Andrei Pa u

o

Compania Judeleanä Apa Serv SA
NRC: J2 /i499l20U3: CIF: RO1 5346,t37
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APROBAT,
General

Bogdan MUSAT

F'SA DE DATE A ACHIZITIEI

ACHIZITII SECTORIALE

Negocierea färã invitalie prealabilä la o procedurã concurentialã de ofertare

Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.201 6

CONTRACT DE FURNIZARE: "Furnizare autoturism tip berlina"

NU A EXISTAT O CONSULTARE DE PIATA PREALABILA

SECTIUNEA l: AUTORITATEA GONTRACTANTA

t.1) DENUMTRE, ADRESÄ 9r eUruCr(E) DE CONTACT

t.2) TtpuL AUTORTTÃTI CONTRACTANTE $r ACTTVTTATEA PRINCIPALA llCrVlrÄTlle
PRTNCTPALE)

I

Denumire oficialå:Compania Judeteana Apa Serv SA
Adresä: str.Locotenent Draqhiescu,nr.20
Localitate: Piatra Neamt Cod poçtal:

610125
Jara: Romania

Punct(e) de contact:SediulCompaniei
În atentia: Stefan GABUROI

Telefon : +40 233233340 - 540

E-mail : office@a paserv.eu, Fax: +40 233218937
Adresa/ele de internet (dacä este cazul):
Adresa sediului principal al autoritå[ii contractante (URL): www.apaserv.eu
Adresa profilulu i cu mpärãtoru lu i ( U RL) : www.e-licitatie. ro

Alte informatii pot fi oblinute la
rPunctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
n Altele: completati anexa A.l

Caietul de sarcini, documentatia specificä (pentru concesiuni) çi/sau documentele suplimentare
(inclusiv documentele pentru dialogul competitiv çi sistemul de achizi[ie dinamic) pot fi obtinute la:

rPunctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
o Altele: completati anexa A.ll

Ofertele/proiectele sau solicitärile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la

rPunctul (punctele) de contact menlionat(e) anterior
¡ Altele: completati anexa A.lll

Numar zile pânä la care se pot solicita clarificäri înainte de data limitä de depunere a

ofertelor/cand idatu ri lor
Zile : 3(înainte de data limitä de depunere a ofertelor/candidaturilor)

n Minister sau orice altä autoritate nalionalà sau
federalã, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale
acestora
n Agentie/birou national sau federal
¡ Colectivitate teritorialä
n Agen[ie/birou regional sau local
r Orqanism de drept public

r Servicii publice generale
n Apärare
¡ Ordine çisigurantä publicä
r Mediu
n Afacerieconomice çi financiare
r Sänätate
n Constructii si amenaiãri teritoriale



n lnstitulie/agenlie europeanä sau organizatie
europeanä

n Altele (precizali): Societate comerciala pe actiuni cu
capital privat al u n itatilor admi n istrativ-teritoriale
care desfasoara activitati relevante În baza unui
drept exclusiv acordat de comunitatile locale,
intreprindere publica conform art.3, alin.l,litera bb)
din Leqea 99/2016

n Proteclie socialä
o Recreere, culturä çi religie
o Educatie
n Altele (precizali):Apa

Autoritatea contractantä actioneazä În numele altor autoritäti contractante
da¡nur

Sau, dupä caz

SECTIUNEA II: OBIEGTUL CONTRACTULUI

il.1) DESCRTERE

¡ Producere, transport çi distributie de gaz çi
de energie termicä

¡ Electricitate

a Prospectare çi extragere a gazului gi
petrolului

n Prospectare çi extragere a cärbunelui çi a
altor combustibili solizi

r Apã

¡ Servicii poçtale

n Serviciiferoviare

¡ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de
autobuz

n Activitäti portuare

n Activitäli aeroportuare

ll.l.l) Denumirea datä contractului/concurcului/proiectului de entitatea contractanta:
Furnizare autoturism tip berlina
ll.l.2) Tipul contractului çi locul de executare a lucrärilor, de livrare a produselor sau de prestare a
serviciilor (Alegetio singurã categorie - lucräri, produse sau servicii- cea care corespunde cel maibine
obiectului specific al contractului sau achizitiei dumneavoasträ)
a) Lucräri B) Produse c) Servicii

Executare
Proiectare gi executare
Executarea, prin orice
mijloace, a unei lucräri,
conform cerinlelor
specificate de autoritatea
contractantä

Gumpärare
t
Leasing
E

lnchiriere
tr
lnchiriere cu opliune de
E

cumpärare
O combinalie lntre acestea
u

Categoria serviciilor: nr.
trtr
(Pentru categoriile de servicii 1-
27, consultatianexa ll la Directiva
2004t18tcÊ).

Locul principal de executare

Cod NUTS
Cod NUTS RO2l4-Neamt

Locul principal de livrare
Piatra Neamt, jud. Neamt

Locul principal de prestare

Cod NUTS rtrtrtrDtr

11.1.3) Procedura implicä
Un contract de achizilii publice
Punerea 1n aplicare a unuisistem de achizitie dinamic (SAD)
lncheierea unui acord-cadru

I
¡
tr

ll.l.4) lnformatii privind acordul-cadru (dupä caz)

Numärul trtrtr sau, dupå caz, numärul maxim ¡¡n de
oarticioanti la acordul-cadru oreconizat

Acord-cadru cu mai mullioperatori economici
E

Acord-cadru cu un singur operator economic
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Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii
acorduluicadru
da n nu ¡Dacä DA,
Reluarea competitiei se va face in SEAP:
dannun

(se fac precizãri suplimentare referitoare la modulde
desfãçu rare a rel u ãrii competiliei între se m n ata ri i
unui acord-cadru\
Durata acordului-cadru: Durata în ani: tr! sau În luni: ¡¡u
Justificarea unui acord-cadru a cärui duratä depäçeçte patru ani:

Estimarea valoriitotale a achizitiilor pentru întreaga duratä a acordului-cadru (dupä caz; numai În

cifre):
Valoarea estimatä fãrä TVA: Monedä: sau intervalul: între

çi Monedä:
Frecventa si valoarea contractelor care urmeazä sã fie atribuite se cunosc):
ll.l.5) Descrierea succintä a contractului sau a achizifiei/achizitiilor
Achizitia unui autoturism tip berlina, conform cerintelor ca ietului de sarcini nr. 503STr/23.11.2021 si a
contractului de furnizare.
Obiectul prezentei achizitii reprezinta furnizarea unuiautovehiculavand caroserie in treivolume,
pentru transport persoane, necesar pentru deplasarea echipelor de lucru, potrivit specificatiilor tehnice
definite în caietul de sarcini. Caietul de sarcini contine în mod obligatoriu cerintele tehnice impuse sicele
degarantie ce vor fi considerate minimale, precum si regulile care trebuie respectate, astfel încât
potentialii ofertanti sa elaboreze Propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile Entitatii Contractante.
11.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

Vocabular principal

Obiect principal ! 34110000-1 - autoturisme
Obiect(e) suplimentar(e)
/Vofa: Se va completa de
Autoritatea Contractanta in
functie de specificul
lucrarilor incluse in proiect
11.1.7) Contractul inträ sub incidenfa acordului privind contractele de ach izitii publice (GPA)
da¡nur
Se va bifa in functie de valoarea stabilita DSr
il.1.8) în loturi (pentru precizäri privind loturile utilizali da onur
anexa B de cåte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)
Dacä da este necesar sã se d unã oferte osi ura

un singur lot
tr

unulsau mai multe loturi toate loturile
tr

ll.l.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) daonur

il.2) CANTTTATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

11.2.1) Cantitatea totalä sau domeniul (inclusiv, dupã caz, toate loturile çl foate opliunile)
Achizitia unui autoturism tip berlina, conform cerintelor caietului de sarcini nr. 503STr/23.11.2021 si a
contractului de furnizare la sediul Entitatii Contractante din str. Lt. Draghiescu nr. 20 din Piatra-Neamt jud.

Neamt
Monedä: 49.500 LEI
sau intervalul: între çr Monedã:

LEI

11.2.2) Optiuni (dupá caz)
Dacä da, valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca intervalvaloric
Dacä da, descrierea acestor optiuni:

dannur

Dacä da, valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca interval valoric
Dacä da, descrierea acestor optiuni:
în cazul în care existã op[iuni de suplimentare (constând în repetarea lucrãrilor/serviciilor ce fac obiectul
caietului de sarcini, în conformitate cu aft.l04 alin.B din Legea nr.98/2016, sau achizilia unor cantitãli
suplimentare, în conformitate cu aft.165 din HG 395/2016), AC va preciza prevederea legalã în raport de
care se aplicã aceste optiuni, precum çi dacã sunt menlionate celelalte condi[ii prevázute de respectivele
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prevederi legale.

Atât în documentatia de atribuire cât çi în anuntul de pafticipare se va evidentia distinct, valoarea estimatä
färä TVA a contractelor initiale fatã de care autoritatea contractantä va evalua propunerile financiare ale
ofertantilor
Dacã se cunoaçte, calendarul preväzut de aplicare a respectivelor optiuni:
În luni: trE sau în zile: n¡n¡ de la data atribuiriicontractului

il.3) DURATA CONTRACTULUISAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata în luni:..... sau în zile: conform contract (de la data atribuirii contractului/emiterli ordinelor de
incepere a seruiciilor sau lucrarilor)

il.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

11.4.1 . Aj ustarea pretu lui contractului da
rnur
ln cazul in care se ya bifa ,,Da,, ajustarea pretului se va realiza tinand cont de indicii statistici.Aceste
informatii se vor regasi si la nivelul clauzelor contractuale

Se ya completa in functie de valoarea si durata contractului de achizitie publica.ln cazul in care se
opteaza pentru ajustarea pretului contractului, se va preciza ca ajustarea se aplica pentru restul ramas de
executat dupa primele 12 luni de la data semnarii contractului pe baza indicilor preturilor de consum
publicati de lnstitutul National de Sfafafica;

Sn=So*lPC/100

Unde:

Sn= valoarea actualizata a situatiei lunare de lucrari pentru luna de decontare ,,n,,

So= valoarea situatiei lunare de lucrari in luna de decontare ,,n,, calculata in preturi valabile la data
sem narii contractul ui.

IPC= indicele preturilor de consum total aferent perioadei de la semnarea contractului pana la emiterea
situatie de lucrari supusa ajustarii

SECTIUNEA lll: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE Sl TEHNICE

m.t) coNDrTil REFERTTOARE LA CONTRACT

fll.l.l) Depozite valorice çi garantiisolicitate ldupä cazl
lll.l.l.a) Garantie de participare da a nut

lll.l.l.b) Garantie de bunå executie da r nu

Furnizorul va constitui in 5 zile lucratoare de la data semnarii contract, GBE in cuanfum de 5% din valoarea
contractului fara TVA. ln caz contrar contractul devine nul siva fi retinuta GP conform art.43, alin(1), litera b
din HG 39412016.G8E este irevocabila si neconditionata si de regulã se constituie printr-un instrument de
garantie emis În conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexäla
contract. ln cazul în care val GBE < 5.000 lei benef are dreptul de a accepta constit acesteia prin depu la
casierie a unor sume în numerar.Dacä pã(ile convin, GBE se poate constitui çi prin retineri succesive din
facturi, intr-un cont deschis la Trez Statului si pus la dispoz benef, cf HG 39412018. Suma initiala care se
depune de catre furnizor in acest cont nu trebuie sa fie < 0,5o/o din pretul contract. Pe parcurs indepl
contract beneficiarul urmeaza sa alimen acest cont de disponibil prin retin succesive din sumele datora si
cuven furniz pana la concure sumei stab drept GBE si va instiinta furniz despre varsam efect, precum- si
despre destin lui.Din contul de dispon desch laTrez Statului pe numele furnizor pot fi dispuse plati atat de
catre furnizor, cu aviz scris al benef, care se prez unit Trez Statului, cat si de unit Trez Statului la solicit
scrisa a benef in favoa caruia este constit GBE.Benef are dreptul de a emite pretenlii asupra GBE, oricånd
pe parcursul lndepl contr, în limita prejud creat, 1n cazul în care furniz nu 1çi lndepl din culpa sa oblig asuma
prin contr.Anterior emit unei preten asupra GBE, benef are oblig de a notif prete atat furniz, cat si emiten
instrum de garant, precizånd oblig care nu au fost respect, precum si modul de calcul al prejudic.ln sit
execut GBE, partial sau total, furniz are oblig de a reintregi GBE raportat la restul ramas de furniz. Benefse
oblig sä restit GBE potrivit art,48, alin.(1) din HG 39412016 .ln cazul in care GBE se constituie printr-un
instrument de qarantare emis de o societate de asigurari acesta va contine lranciza zero.

Se specdicä surse/e de finantare ale contractului ce urmeazä a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte
surse)
Alte sun¡e. Fonduri llD (se va completa de autoritatea contractanta in conformitate cu proiectul aprobat)

d ispozitii le Jelevantelll.l.2) Principalele modalitäti de finantare çi gi/sau
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lll.1.3) Forma juridicã pe care o va lua grupul de operatori economici cäruia ise atribuie contractul
(dupã caz)

Asociere in conformitate cu art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016 - Formular nr.4
si5
lll.1.4) Executarea contractului este supusä altor conditii speciale (dupã caz) dau
nUr
111.1.5. Legislatia aplicabilä

a) Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
b) HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizi!iile sectoriale
c) Legea privind remediile sicaile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a

contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si
pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 10112016

d) HG711t2015
e) Notificare emisa de Centrul Regionalde Sanatate Publica conform Ordin275126.03.2012
f) www.anap.gov.ro

Standarde nationale si tehnice in domeniu
ilt.2) coNDtTil DE PARTTCTPARE

lL.2.1l Situafia personalå a operatoril or economici, inclusiv cerintele referitoare la înscrierea în
i sau al rofesieicome

lll.2.1.al Situatia personalä a candidatului sau ofertantului:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor

1. Neincadrarea in prevederile art.177,178 si 180 din Legea 9912016, pentru OfertanUOfertant
asociaV tert sustinator /subcontractant;

2. Neincadrarea in situatii potential generatoare de conflict de interese, conform prevederilor art 73
din Legea 9912016, pentru OfertanVOfertant asociaV tert sustinator /subcontractant;

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Companiei Judetene Apa Serv S.A. ín ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
Mihai DOMINTE, Adriean CHIRILA, Dan BOACA, Ramona DAVID, Elena Cristina ALUNGULESEI,
luliana NASTASE-ONU, Constantin IACOBAN, Bogdan MUS,AT, Petcu-Victor MOV|LA, Andrei
PAVALEANU, Adriana CIOBANIT¡, lozefina ALINEI POIANA, Atina Maria DRÄcUSANU, Litiana
CAZACU, Raluca loana BOACA.

3. Cazier judiciar al al operatorului economic sial membrilor organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv.

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantii/asociati/subcontractanti/terti sustinatori sunt obligati sa prezinte ca prima dovada a neincadrarii in
situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate-experienta similara.
- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa rezulte faptul ca operatorul
economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, la momentul prezentarii
certificatului.
- Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale, in conformitate cu informatiile prezentate in
Certificatul Constatator cu privire la sediul principal, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a
indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul local pentru sediul principal, la momentul prezentarii
certificatului.
Nota:

a. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor care se
Încadreaza la art. 178 alin. (3) si art. 179 alin. (2) din Legea 9912016, cu datorii neachitate catre bugetul
general consolidat vor fi respinse.
b. Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor .

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru
demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre
bugetul consolidat general, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/
candidatul este stabilit , eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate,
caziere fiscale sau alte documente echivalente).Documentele se vor prezenta însotite de traducerea
autorizata a acestora in limba româna.
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lll.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitätii profesionale
Pentru persoanele juridice române:
Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator

emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul

Teritorial, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de

reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate si codurile

CAEN aferente acestora.
Pentru persoanele juridice straine:
Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care

dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct

de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului

economic, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de

reprezentantii legali, omeniul/ domenile de activitate. (se va verifica
prin accesarea http://ec.europa.eu /markUecertis/login.do).
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei

impuneri) sau declaratie valabila pentru anul calendaristic în curs.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma

de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca

operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna

dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are

capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul

contractului.

Modalitatea de indeplinire si

aplicabilitatea în cadrul
procedurii
Modalitate prin care poate fi

demonstrata îndeplinirea cerintei:
Documentele justificative care
probeaza îndeplinirea celor
asumate, respectiv certificat
constatator emis de ONRC, sau în
cazul ofertantilor straini,
documente echivalente emise în

tara de rezidenta, urmeaza sa fie
prezentate, la solicitarea entitatii
contractante.

all.2.2l Capacitatea economicä çi financiarä
lnformatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Aten!Íe! ln cazul dplicãrii procedurii simplificote NU se pot solicita cerín¡e privind capacitatea

economicã gi finønciorö
Modalitatea de indeplinire

lll.2.3.a) Capacitatea tehnicä gi/sau profesionalá
Atentie ! în cozul procedurii simplìfÍcate se pot formula numoi cerinle referitoore Ia experienla similorã !

lnformatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru
ev al u a re a respectá rii ce ri ntel or m e ntion ate

M od alitate a de în depl i n i re

Lista principalelor livrari de produse similare în
ultimii3 ani.
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 3 ani, impliniti la
data termenului limita de depunere a ofertelor,
mentionat in invitatia de participare, a furnizat produse
similare in valoare totala de:
49.500 lei fara TVA. Ofertantul va prezenta pentru
dovedirea experientei similare urmatoarele:

- copii dupa parti relevante ale
contractului/contractelor declarate sau documentele
constatatoare eliberate de autoritätile contractante la
finalizarea contractelor de furnizare. Din aceste
documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, pretul total
fara perioada (inclusiv data incheierii
contractului) si locul furnizarii;
ln cazul in care ofertantul isi demonstreaza
capacitatea tehnica si profesionala invocând si
sustinerea acordata de catre o alta persoana, conform
art 196 din Legea 9912016, atunci acesta are obligatia
de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, prin care aceasta confirma faptul ca va
pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si
profesionale invocate, tinand cont de prevederile art.
57 din HG 39412016 si art.126, alin.(12) din Legea
9912016 - Formular nr.15
ln acest caz tertul sustinator este raspunzator
contractual fata de entitatea contractanta pentru

ofertantul va prezenta: Certificate/documente,
emise sau contrasemnate de beneficiarul I
benefeciarii furnizarilor, care sa ateste faptul ca
furnizarile au fost derulate în conformitate cu
normele profesionale în domeniu si ca au fost
duse la bun sfârsit si din care sa rezulte:
denumirea contractului, beneficiarul, partile
contractate, data încheierii contractului, obiectul,
cantitatea si durata contractului, valoarea finala a
contractului.
Persoana ce asigura sustinerea tehnica si
profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care
determina excluderea din procedura de atribuire
conform prevederilor art 177, 178 si 180 din
Legea 9912016.

ofertantul va prezenta:
Fara a i se diminua raspunderea în ceea ce
priveste modul de îndeplinire a viitorului contract
de achizitie sectoriala, ofertantul are dreptul de a
include în propunerea tehnica posibilitatea de a
subcontracta o parte din contractul respectiv.
În cazul în care entitatea contractanta solicita,
ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile
din contract pe care u(meaza sa le
subcontracteze si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi - completare Formular
nr.12.
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sustinerea acordata
1. Prin "furnizari duse la bun sfårsit" se întelege
furnizari receptionate insotite de orice inscris emis de
beneficiar, care atesta furnizarea corespunzatoare a
acestora(documente constatatoare, recomandari,
procese verbale de receptie, etc.).
2. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus
(ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita pentru
depunerea ofertelor) nu va fi afectat de eventuale
decalari ale termenului prevazut in invitatia de
participare.
lnformatii privind partea din contract pe care
operatorul economic are, eventual, intentia sa o
subcontracteze.
- Ofertantul are obligatia de a preciza parteaipartile
din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si
datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatiile
prevazute de art art177,178 si 180 din Legea nr,
9912016, sub sanctiunea excluderii din procedura
de atribuire.
Acordurile de subcontracfare vor fi lncheiate în
concordanta cu oferta si vor fi prezentate la
momentul semnarii contractului de achizitie
sectoriala,

111.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitäfiiside protectie a mediului
Atenfie! ln cozul øplicärii procedurii símplífícate NU se pot solicitø cerinle privind Standorde

lnformatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru
eval u a rea respectä ri i ce ri ntel or m e ntio n ate

Modalitatea de îndepli ni re

fll.2.4) Gontracte rezervate (dupã caz)
nur

!da

Contractul este rezervat unor ateliere protejate n
Contractul va fi executat numai în cadrul unor proqrame de ocuparea fortei de muncä prote¡ate n

ilr.3) coNDTTil SPECTFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

Il¡.3.f ) Prestarea serviciilor în cauzä este rezervatä unei anumite profesii da ¡ nu r
Dacä da precizati actele cu putere de lege gi actele administrative aplicabile:
Dupä caz, mentionati care profesie (concurs de solutii)

lll.3.2) Pe¡soanele juridice au obligatia sä indice numele gi calificärile da n nu r
profesionale ale membrilor perconalului responsabili pentru prestarea
servici i lor respective

SECTIUNEA lV: PROCEDURÃ

tv.t) PRoGEDURA

1V.1.1) Tioul oroceduriisi modalitatea de desfäsurare
1V.1.1.a) Modalitatea de desfäsurare a procedurii de atribuire
Offline r On line o
1V.1.1.b) Tipul procedurii
Licitatie deschisä n
Licitatie restrånsä n
Licitalie restrånsä acceleratä ¡
Justificare pentru aleqerea licitatiei accelerate:
Procedura de neqocierea färä invitatie prealabilä la o procedurä concurentialä de ofertare
Negociere . .
Au fost deja selectati candidali da n nu r
Dacä da, indicati numele gi adresa operatorilor economici selectali deja în sectiunea Vl.3) lnformatii
suplimentare
Negociere acceleratä ¡
Justificare oentru aleoerea neoocierii accelerate:
Dialoo comoetitiv n
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Concurs de solutii tr
Deschis ¡ Restrâns ¡
Numårul de participanti estimat ¡n¡
maxim n¡r

sau numärul minim ¡¡¡ / numärul

lV.1.2l Limitarea numärului de operatori economici invitati sä prezinte oferte sau sä participe
(icitatie resfránsã çi negociere, dialog competitiv)
Numär de operatori economici preconizat aaa
sau Numãr minim preconizat ¡¡n si, dupä caz, numär maxim o¡¡
1V.1.3) Reducerea numärului de operatorieconomiciîn timpul negocieriisau al dialogului
(n eg ociere, d i alog co m petitiv)
Aplicarea unei licitatii care sä se deruleze 1n etape succesive pentru a
da¡nu¡
reduce progresiv numärul soluliilor care trebuie discutate sau al ofertelor
care trebuie neoociate

lV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE/CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurc de solutii)

rv.3) TNFoRMATil ADMTNTSTRATTVE

lV.2.1l Griterii de atribuire (dupä caz,bifatirubrica sau rubricile corespunzãtoare sau
enumerati criteriile de atribuire 1n cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de
evaluare a proiectelor în cazul concursului de solutii\
Sau
r Pretul cel maiscazut

lV.2.2l Se va organiza o licitatie electronicä
da nnu r
Dacä da, informatii suplimentare despre licitalia electronicä (dupä caz)

1V.2.3. "Numele participantilor deja selectati ( în cazul unui concuns de solutii
restrâns)"

V.3.f ) Numär de referinfä atribuit dosarului de autoritatea contractantä (dupä caz)

1V.3.2) Anunfuri publicate (anunt publicat) anterior privind acelagi contract
Dacä da,
Anun! de intentie o Anunf despre profilul cumpärätorului n
Numärul anunluluiîn JO: ¡¡¡¡/S trDtr-trtrtrtrtron din nn/¡n/n¡¡n (zzllllaaaa)
Alte publicärianterioare (dupä caz) n
Numärul anunlulu i în JO: o¡nn/S trtrú-trtrtrtro¡n din nn/n¡/nn¡n (zzllll aaaa)
Numärul anunlulu i în JO: ¡¡oa/S tr trü-trtrtrtro¡n din n¡/n¡/nn¡n (zzllll aaaa)
Anunt de intentie
Numärul si data publicärii în SEAP

dannur

1V.3.5) Limba sau limbile în care poate fi redactatä oferta/candidatura/proiectul sau cererea de
participare

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau otfline cu etapa finala de
L.E.

FR IT LV LT HU MT NL PL PT
ntrtrtr¡trDtr

ES BG CS DA DE ET EL
trtrtrtrtrtrtr

EN RO SK SL FI SV
trItrtrDE

Altele

1V.3.7) Perioada minimä pe parcunsul cäreia ofertantul trebuie sä î9i menfinä oferta (în cazul unei
licitalii deschrse, ce rere de oferte)
durata În luni: tr8tr sau în zile: 45 (de la termenul limitä de orimire a ofertelor)
1V.3.8) Recompense si iuriu ( în cazul unui concurs de solutiil

dan nur
Dacä da, numärul si valoarea primelor care urmeazä sä fie acordate (dupä caz)

va acorda una sau mai multe prime

indIV Detalii toti
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1V.3.8.3) Gontracte atribuite în urma concursului: Contractele de serv icii atribuite în urma
concursului vor fi atribuite câstigãtorului sau unuia dintre câstigätorii concursului
dan nu¡
1V.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractantä/entitatea contracta ntä
dan nUr
1V.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupã caz)

IV.4. PREZENTAREA OFERTELOR

1V.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

l.Propunerea tehnica va comenta articolcu articol Caietulde sarcinisiva contine informatii prin care
se demonstreaza corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile sicerintele continute in Caietul de

sarcini.
Se va prezenta Formular nr.2.
2.Se vor anexa la propunerea tehnica:
- Documentatii tehnice complete de la producator, care sä demonstreze indeplinirea tuturor cerintelor
tehnice solicitate de entitatea contractanta.
- Documentatiile tehnice complete vor include: fise tehnice, desene tehnice in sectiune si dimensionale
cu indicarea fiecarei componente, pentru analiza tehnica a conformarii la cerintele entitatii
contractante.
- Declaratii de conformitate de la producator.
- Documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducerea in limba romana,
- Documente solicitate in caietul de sarcini.
3.Ofertantii vor include in propunerea tehnica:
- termenul de livrare, exprimat in zile calendaristice.
- perioada de garantie acordata produselor.
- orice alte informatii pe care ofertantul le considera necesare.
4.Formular nr. B - declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei au tinut
cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social sial relatiilor de munca.
5. Formular nr. 10 - privind acceptarea conditiilor contractuale.
Ofertantii si daca este cazul, subcontractantii si tertii sustinatori, au obligatia de a prezenta o declaratie
pe proprie raspundere din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante
din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.
ln cazul unei asocieri aceasta declaratie va fi completata de catre toti membrii asocierii. ln
conformitate cu prevederile alin (1) art. 64 din Legea 99/2016, institutiile competente de la care
operatorii economici pot obtine informatii relevante din domeniille mediului, social si al relatiilor de

munca sunt : Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului ,

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, lnspectia Muncii ,lnstitutul
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii.
Legislatie: lnformatii suplimentare/actele normative cu relevanta in domeniille mediului, social sial
relatiilor de munca se gasesc la adresele : www.mmmediu.ro/acte_normative.htm; www.anofm.ro;
www. inspectmun. ro, www. mmssf. ro.
Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care
se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert,
un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, un standard/ agrement tehnic, se va citi si

interpreta ca fiind insotita de mentiunea "sau echivalent".

Metodologia pentru furnizarea autoturismului tip berlina
Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru realizarea obiectului contractului,
inclusiv descrieri detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele majore.
Program de indeplinire a contractului
Un program pentru furnizarea autoturismului care sa ilustreze ordinea siderularea in timp a activitatilor
pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru finalizarea contractului.
Resu rse (personal si i nstalatii/ech ipa mente)
Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea
unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care
ofertantul intentioneaza sa le ulilizeze la indeplinirea contractului. Aceasta organigrama va include si o
descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii
echipei.

1V.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
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1. Propunerea financiara va fi ferma pe toata perioada de valabilitate a ofertei, exprimata În lei fara
T.V.A.
2. Propunerea financiara va cuprinde pretul total ofertat si se va incarca in SICAP in campul destinat si
criptat, iar documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza corespunzator.
Se va completa si incarca:
Formularul de oferta - Formular nr. 9 si Anexa Formular nr, 9 (Centralizator preturi) - din Sectiunea
,,Formulare". Valorea ofertata a autoturismului nu poate depasi valoarea estimata.
3.Ofertantul va respecta cerintele impuse in documentatia de atribuire privind modul de prezentare al
propu nerii financiare.
Ofertantul va elabora si prezenta propunerea financiara astfel incat sa respecte in totalitate cerintele
prevazute in caietul de sarcini precum si alte conditii financiare si comerciale _legate de obiectul
contractului.
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de
valabilitate de 45 zile.
Nota: Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic
de angajare în contract, ceea ce atrage respingerea ofertei.

Corectarea Erorilor: comisia de evaluare va corecta erorile aritmetice- aspecte care pot fi clarificate cu
ajutorul principiilor prevazute la arl. 2, alin. (2) din Legea 99/2016, elementele propunerii financiare
urmand a fi corectate, implicit alaturi de pretul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe
baza datelor/informatiilor care sunt cunoscute de catre toti participantii, numai cu acceptul ofertantului,
ln cazul 1n care ofertantul nu accepta corectia acestor erori, atunci oferta va fi considerata
neconforma. La analizarea ofertei, Comisia de Evaluare va statua pretul final al ofertei dupa aplicarea
corectiei aritmetice. Nici un fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de
preturi, determinate de orice motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase
lntre partile contractante.
ln vederea compararii unitare a ofertelor, toate preturile vor fi exprimate in cifre cu doua
zecimale.
1V.4.3. Modul de orezentare a ofertei
Adresa la care se depune oferta (oferta cuprinde propunerea financiarã, propunerea tehnicä, precum

çi alte documente stabilite prin documentatia de atribuire): in format electronic.
Toate documentele ofertei se vor prezenta sub forma de fisiere in email in formate general utilizate
(pdf, doc, docx, xls, xlsx).
Documentele solicitate vor fi numerotate, semnate si stampilate (acolo unde este cazul)
Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie transmisa pana la data limita de
depunere a ofertelor, mentionata in cadrul invitatiei de participare conform prevederilor art.67 alin (1)
din HG nr.39412016
Oferta depusa va cuprinde in prima faza urmatoarele documente:
1. Se vor depune urmatoarele documente:
- Formular nr. 1 - Cerere participare la procedura
- Formular nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea operatorului economic in situatile prevazute la art.
72-73 din Legea 9912016
- Formular nr.4 - DECLARATIE privind nelncadrarea în situaliile preväzute la art. 180 din Legea nr.
9912016
- Formular nr. 5 - DECLARATIE privind nelncadrarea În situa[iile preväzute la a¡t. 177 din Legea nr.
99t2016
- Formular nr. 6 - DECLARATIE privind nelncadrarea în situaliile preväzute la arl. 178 din Legea nr.
99t2016
- Formular nr. 11 - Acord de asociere (daca este cazul).
- Formular nr. 12- (daca este cazul) lnformafii privind partea din contract pe care operatorul economic
are eventual intentia sa o subcontracteze (daca este cazul).
- Formular nr. 13- lmputernicire (daca este cazul)- lmputernicire pentru reprezentantul ofertantului
care semneaza olograf documentele ofertei in cazul in care aceasta nu este reprezentantul legal al
operatorului economic.
- Formular nr. 15 - (daca este cazul) Angajament privind sustinerea tehnica si profesionalä a
ofertantului
3. Formularul nr. 2 Propunere tehnica si Formular nr. 8 - Declaratie pe proprie raspundere din care sa
rezulte ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca.
4. Propunere financiara (Formular nr,9 siAnexa Formular nr.9) si Formular nr, 10 - privind acceptarea
conditiilor contractuale
5. Formularul nr. 14 Angajament privind sustinerea financiarä a ofertantului(daca este cazul)
6. Formularul nr. 16 lnformarea privind protectia datelor cu caracter personal
Nota 2. Se vor depune urmatoarele documente : acordul de subcontractare, angajamentul privind
sustinerea financiara/anqaiament privind sustinerea tehnica si profesionala si/sau a acordului de
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asociere d U pa caz. Ned epun erea acestora, constitu le te mei pentru solicita rea de c a rifica ri pentru
eventualele tn adverten te de forma ale tnformati ilor atat a le ofertantu lu cat S a le SU bcontractantul uil
te rtu u sustin ator acest ucru fiin d necesa r pentru a asigu ra desfasurarea coresp unzatoa re d
procedu rii de atribu re
Nota 3. Ofertele, orice corespondenta sidocumente legate de procedura de atribuire transmise între
ofertant si entitatea contractanta trebuie redactate în limba romana. Toate documentele prezentate in
cadrul procedurii ce sunt emise in alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata in

I m ba romana a acestora. ln tn te rpretarea ofertei, m ba rom ana VA prevala
N ota 4. Even tua e propu ne ri cu privi re la clauze e contractu u i si eventu le prop u nen cu pnvrre
c lauzele specifice contractuale a e contractul ut se vor fo rmu la n scris SU b forma de clarifica ri tn inte
d d ofee epun rea rtei. P ntru comun icarile u Itenoare depun ô ri oferte lor comlsta de eva lu are VA
tran ite solicitaSM rile de cla rificare n legatu ra cu oferta, aco rdand in acest senS UN termen de rasp un S
conform art. 1 40 ln ( I ) d n HG 394t201 6. operatori I econo m rct VO r transmite raspunsurile la cla rificari
si eventua lele docum ente sol citate rsu evalu ari ¡ ofe rte lo r n format lectron semnate.

SECTIUNEA Vl: INFORMATII SUPLTMENTARE

Vl.l) GONTRACTUL ESTE PER|OD|C (dupã caz)
da¡nur
Dacä da, preciza[i perioadele estimate de publicare a anun[urilor viitoare

Dacä da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) çi/sau program(e):(se va completa de autoritatea
contractantã)
Tipul de finantare:
Cofinantare tr
Credite externe cu garantia statului I
Fonduri europene r Dacã da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din
lista disponibilã)
Alte fonduri.r

Vl.2) Contractu l/Goncursul
da unur

se inscrie intr-un proiecUprog ram finantat din fonduri comunitare

vr.3 ALTE INFORMATII caz
a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta
ilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute

- Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau
insotite de traducere in limba romana.
- Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul invitatiei de participare transmisa prin email.
- Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv prin email.
- Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal.
-. În cazul ofertan[ilor (persoane fizice sau juridice) de altá nafionalitate decât cea românå,
documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însolite de traducere a acestora în limba
românã.

Ofertantii au obligatia de
conform tuturor instructiun
in aceasta Documentatie.

referiOrice dire n ulNS ocud men tati de buatri rre clustn IVcupri prezente a ietuca ui sarctnde recai) pnn
tnse rcad ano mu ita ne uS u nu e u oorigi prodrsa, ctie, demarca bfa Srica u ed coproced specra t, mert,

nU dbrevet nventie usi/sa licentao fade b nu ndasta ardl rement tehricatie, n SE citiVAg ic, interpreta
fica din sotitatn de men ntiu ea echSAU t"ivalen

vl.4 I DE ATAC
vt.4.1 lco cäile de atac
Den uml ofic a Co iti National de Solutionare Contestatiire ø NS U a Io
Adresä:Str leos nr.6 sector 3
Localitate:
Bucuresti

Cod pogtal: 030084 Jarä: Romania

ro
E-mail
office

Telefon: +40 213104641

Adresä lnternet
www.cnsc.ro

Fax: +40 213104642 I +40
218900745

o anismul com nt rocedurile de mediere
Denumire oficialã
Adresä:
Localitate: Cod ara:
E-mail Telefon:
Adresã lnternet Fax:

U,VI ilizaUt rea ca lor atacde.4.21 VIrubrica 24. SA VIrubrica 4.completa[i caz,dupã 3)
naPersoa SEcare idecons VAra matata ed nu aact entitati con ctantetra ESs ConSI tuiza
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conform art.B si 9 din Leqea 10112016.
vt.4.3 Serviciul de la care se ne In utilizarea cäilor de atac
Denumire tä: ment Juridic din cadrul ntet Serv S,,.,4.

Adreså: Str. Locotenent Draqhiescu, nr.20
Localitate: Piatra
Neamt

Cod poçtal: 610125 Jarå: Romania

E-mail:
office(@apaserv.eu

Telefon: +040 233233340

Adresä lnternet
(URL)

Fax: +040 33218937

(l

)
(
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Denumire oficialä
Adresä
Localitate: Cod ala:
Punct(e) de contact:
În aten

Telefon

E-mail Fax:
Adresä lnternet URL

ANEXA A

ADRESE SUPLIMENTARE çI PUNCTE DE CONTACT

l) ADRESE $l PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE pOT OBTTNE INFORMATil SUPLTMENTARE

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCIN¡ SI
DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV
sAU UN STSTEM DE ACHtZtTtE D|NAM|C)

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE
PARTICIPARE

Denumire oficialä
Adresä:
Localitate Cod
Punct(e) de contact:
în

Telefon

E-mail Fax:
Adresä lnternet

Denumire oficialã:
Adresä
Localitate: Cod ata'.
Pu contact:denct(
n

Telefon:

E-mail: Fax
Adresä lnternet URL
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ANEXA A

TNFORMATI PRTVTND LOTURTLE

DENUMIRE:

1)DESCRTERE SUCCINT A

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PR¡VIND ACHIZITIILE PUBLICE)
Vocabular principal Vocabular

(dupä caz)
suplimentar

Obiect principal DD!tr-O trtrtrD-ü
Obiect(e)
suplimentar(e)

on.trtr.DE].D!-n
Dtr.trtr.trn.D¡-!

DDID.D trtrDD-tr
DD!tr-0 trtrflE-tr

3) CANTTTATE SAU DOMENIU
Dacã se cunoaçte, valoarea estimatä fãrä TVA (numaiîn cifre): Valoare estimata
sau intervalul: între 9i Monedà:

(Valoarea se va exprima obligatoriu în moneda în care va fi exprimatã valoarea estimatã totalã)
4l tNDlcATil pR¡VtND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE
INCEPERE/DE FINALIZARÊ (dupã caz)
Durata în luni: sau în zile:
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garantia de
participare)
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r) DESCRTERE SUCCTNTA

2) CLASIFICARE CPV {VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE}
Vocabular principal suplimentarVocabular -

(dupä caz)
Obiect principal Entrtr-tr ntrtrE-tr
Obiect(e)
suplimenta(e)

trtr.trD.trtr.DD-tr
ûD.trú.trtr.trtr-tr

trtrtrtr-tr oDoo-tr
trtrtrtr-D ÍUûtr-E

3) CANTTTATE SAU DOMENTU
Dacä se cunoaçte, valoarea estimatä färå TVA (numailn cifre): Valoare est¡mata:

(Valoarea se va expr¡ma obligatoriu în moneda 1n care va fi exprimatä valoarea estimatä totalä)

çi Monedä:sau intervalul: lntre

4l lNDlcAT¡l PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUT SAU O ALTA DATA DE
INCEPERE/DE FINALIZARE (dupä caz)
Durata În luni: sau în zile:
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garantia de
participare)

ANEXA B

|NFORMATil PR|V|ND LOTURTLE

DENUMIRE:

Avizat,
Juridic
cons. jur. Bogdan Mihai ILIESCUn
lntocmit
Biroü

) ctoFoArA
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FORMULARE

Secţiunea “FORMULARE” conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea
şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc, şi, pe de altă parte, să permită comisiei
de evaluare examinarea şi evaluarea, rapidă şi corectă, a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului are obligaţia de
a prezenta formularele solicitate, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele
autorizate sau persoanele imputernicite, caz in care se va prezenta Formular nr. 13.
Formularele sunt parte integrantă a documentaţiei de atribuire.

Nr. formular Denumire

Formular nr. 1 Cerere participare la procedura
Formular nr. 2 Propunere tehnica
Formular nr. 3 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72-73 referitor la

conflictul de interese din Legea nr. 99/2016
Formular nr. 4 DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din

Legea nr. 99/2016
Formular nr. 5 DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 177 din

Legea nr. 99/2016
Formular nr. 6 DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 178 din

Legea nr. 99/2016
Formular nr. 8 Declaratie pe propria raspundere privind respectarea obligatiilor din

domeniile mediului, social si al relatiilor de munca
Formular nr. 9 Formular de oferta financiara
Anexa la formularul nr. 9 Centralizator de preturi
Formular nr.10 Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale
Formular nr. 11 Acord de asociere
Formular nr. 12 Acord de subcontractare
Formular nr. 13 Imputernicire
Formular nr. 14 Angajament privind susţinerea financiară a ofertantului
Formular nr. 15 Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului
Formular nr. 16 Informarea privind protecția datelor cu caracter personal

Instrucţiuni de completare formulare :
 În fiecare formular se vor completa informaţiile solicitate.
 La completare se vor şterge punctele, notaţiile dintre parantezele rotunde, inclusiv parantezele

rotunde.
 La completare se vor şterge şi notele din finalul formularelor.
 Pentru aşezarea în pagină se va pune cursorul în câmpurile editabile de la începutul şi finalul

fiecărui formular apoi se va apăsa tasta enter de câte ori este nevoie.
 Se vor completa doar formularele care se aplică în funcţie de calitatea în care operatorul

economic participă la procedura de atribuire.
 Formularele astfel completate şi editate se vor lista, se vor semna de către persoanele autorizate

după care se vor scana.
 Formularele astfel scanate se vor semna şi apoi se vor transmite prin email.



FORMULAR NR. 1

CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ
Nr. ............./..........................

1. Denumirea completă a
ofertantului ................................................................................................
(in situaţia în care oferta depusă este oferta comună se vor menţiona toţi operatorii economici
asociaţi, precum şi liderul asocierii)
2. Sediul ofertantului (adresa completă) .......................................................................................
telefon ………….……… fax ............................ (inclusiv asociatii – daca este cazul).

2.1. . Sediul subcontractant (adresa
completă) ..............................................................................
3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de
înregistrare – se vor trece si datele de identificare ale subcontractantului daca este
cazul) ……………………………………........................................................................

3.1. Date de identificare subcontractant (daca aceste se cunoaste la momentul depunerii
ofertei) ......................................................
4. Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către entitatea
contractantă ………………………………………………………………………...………………………
…
5. Garanţia de participare la procedură a fost constituită în favoarea entitatii contractante, în data
de ………………………, astfel:
- Scrisoare de garanţie bancară nr. …………………..emisă de...............................................
- OP nr. .........in contul RO04BRDE280SV04771562800 BRD-sucursala Piatra-Neamt.
- Virament bancar
- Instrument de garantare emis de …………………………..
- Chitanta nr. …….
6. Contul (cod IBAN) şi banca în care se va restitui garanţia de participare de către entitatea
contractantă …………………………………………………………...…………………………
7. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea: ...............................................
8. Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentaţiei ca, în cazul atribuirii contractului
sectorial să încheiem, cu Compania Judeteana Apa Serv S.A., contractul, conform prevederilor
legale, la invitaţia entitatii contractante, dar fără a depăşi termenul de valabilitate a ofertei,
conform prevederilor Documentaţiei de atribuire.

Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre angajamentele
asumate prin participarea la procedură, vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii
contractului vom pierde garanţia de participare constituită.
9. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals,
pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în
vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi
angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.
10. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare,
aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu
acestea.

___________________________
(Nume, prenume)

___________________________
(Funcţie)

___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)



FORMULAR NR. 2

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]

Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume dacă este cazul]

Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume dacă este cazul]

FORMULARUL PROPUNERII TEHNICE
Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Invitatia de participare: [introduceți numărul invitatie de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din invitatia de participare]

Către: Entitatea Contractanta – APA SERV S.A.
După examinarea Documentației de atribuire, în speță Caietul de sarcini nr. …./……………….. și răspunsurile entitatii contractante la solicitările de
clarificări referitoare la documentația de atribuire, publicate în cadrul invitatiaie de participare nr. …./……………….., subsemnatul, reprezentant
împuternicit al ............................................................. [numele, adresa Ofertantului individual/membru al asocierii/subcontractantului/], - având ca
obiect........................depunem următoarea Propunere Tehnică:

1. Documentele prezentate în cadrul propunerii tehnice:
Propunerea tehnică are ……. pagini (ATENTIE! Documentele din cuprinsul propunerii tehnice nu vor fi numerotate individual. Se va

numerota intreaga propunere tehnica ca fiind un singur document)si contine urmatoarele documente:

Nr crt. Denumirea documentului Pagina
1 ………….. pg …. sau de la pg. … la pg. …
2 ...................
3 ....................



2.Tabelul de corespondență între propunerea tehnică și cerințele caietului de sarcini:

CERINȚE DIN CAIETUL DE SARCINI ȘI A
SPECIFICAȚIILOR TEHNICE

PROPUNERE TEHNICĂ
(MODALITATEA DE INDEPLINIRE)

1.In aceasta coloană se transpun toate cerințele și
specificațiile tehnice ale entitatii contractante, menționate în
caietul de sarcini.

Atentie!!!
Dacă prin răspunsul la o solicitare de clarificare autoritatea
contractantă modifică o anumită cerință se va face
observația ,,Cerință modificată conform raspuns la
solicitarea de clarificari nr…../……,,

1.Se indică modul concret de indeplinire a cerintelor si specificatiilor tehnice solicitate
prin caietul de sarcini.

Data completării: ……………

Nume, prenume: ………………………………………..

Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în

numele……………………………(denumire ofertant).……………………… ……………………………………………………………………………… )

Nota 1. Documentatiile tehnice complete de la producator, care să demonstreze indeplinirea tuturor cerintelor si specificatiilor tehnice
solicitate prin caietul de sarcini, vor fi prezentate in mod obligatoriu impreuna cu Propunerea Tehnica.
Aceste documente vor deveni anexe la Propunerea Tehnica.
Documentatiile tehnice complete vor include: fise tehnice, desene tehnice in sectiune si dimensionale cu indicarea fiecarei componente,
pentru analiza tehnica a conformarii la cerintele entitatii contractante, Documentatii de conformitate.



FORMULAR NR. 3

OPERATOR ECONOMIC
________________________

(denumirea/numele)
DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute
la art. 72-73 din Legea nr. 99/2016

Subsemnatul(a).........................................................................(denumirea, numele), in
calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractanti propusi la procedura
de.............................................................(se mentioneaza tipul procedurii) pentru atribuirea
contractului având ca obiect ....................... (denumirea produsului), la data
de .........................(zi/luna/an), organizata de ......................................(denumirea entitatii
contractante), declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, urmatoarele:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de
supervizare si/sau nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la
gradul al doilea inclusive sau nu ma aflu in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute
la art. 73 lit b) din Legea nr. 99/2016, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul
Companiei Judetene Apa Serv S.A .;

- nu ma aflu in niciuna dintre situatiile precizate mai jos.
Situatiile de natura sa determine aparitia conflictului de interese, in sensul art. 73 din

Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale sunt urmatoarele:
 participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi;

 participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

 participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii
concrete că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă
natură, sau se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;

 situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu
persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de
achiziţie implicat în procedura de atribuire;

 situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în
cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire.
Persoanele cu functii de decizie: Mihai DOMINTE, Adriean CHIRILĂ, Dan BOACĂ, Ramona
DAVID, Elena Cristina ALUNGULESEI, Iuliana NASTASE-ONU, Constantin IACOBAN, Ioan
PACALA, Petcu-Victor MOVILA, Gheorghe NECULAE, Adriana CIOBANITA, Iozefina ALINEI
POIANA, Alina Maria DRAGUSANU, Liliana CAZACU, Raluca Ioana BOACA.

Persoanele ce au fost implicate in redactarea, avizarea si aprobarea documentatiei de atribuire si
derularea achizitiei, persoanele din departamentul de achizitii responsabile cu aceasta
procedura si persoanele implicate in redactarea caietelor de sarcini: Stefan GABUROI, Mihai
Cezar CIOFOAIA, Bogdan Mihai ILIESCU, Diana COZMA, Calin VASILIU si Daniel ICHIM.



Subsemnatul/a declar că voi informa imediat entitatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie sectoriala sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie sectoriala.
Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare.
Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractanti propusi

............................................
(semnatura autorizata)



FORMULAR NR. 4
Operator economic
_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Legea nr. 99/2016

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit
al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate
de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie sectorială de
Achizitie autoturism tip berlina de către Compania Județeană Apa Serv SA Neamț, declar pe
proprie răspundere că în ultimii 3 ani:
a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 64 alin. 1 din Legea nr. 99/2016;
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activității; (a se vedea art. 180 alin. (2) din Legea nr. 99/2016)
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea
procedurii nu a condus la o distorsionare a concurenței;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint
documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să
obțin informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o
influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura
de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către
operatorul economic pe care-l reprezint.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

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

___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)



FORMULAR NR. 5

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 177 din Legea nr. 99/2016

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit
al ...................................(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in niciuna din situaţiile prevazute la art. 177 din
Legea nr. 99/2016, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare
ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289—294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și
completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art.10—13
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu
modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181—185
din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32—35 și art. 37—38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic
a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și
sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere
a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului,
prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare,
sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat; f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art.
209—217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economica fost
condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că niciun membru al organului de administrare,
de conducere sau de supraveghere sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control în cadrul entității pe care o reprezint nu a fost condamnat, în ultimii 5 ani, prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre infracțiunile de mai sus.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că entitatea contractantă şi/sau furnizorul de servicii de achiziții au dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării ......................
_________________________
(Nume, prenume)
_________________________
(Funcţie)
________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)



FORMULAR NR. 6

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 178 din Legea nr. 99/2016

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit
al ...................................(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in niciuna din situaţiile prevazute la art. 178 din
Legea nr. 99/2016, respectiv nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
contribuţiilor la bugetul general consolidat.

Data completării ......................
_________________________
(Nume, prenume)
_________________________
(Funcţie)
________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)



FORMULAR NR. 8

Operator economic
_____________________
(denumire)

DECLARATIE
privind îndeplinirea obligaţiilor relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă

conform art. 64 alin. (2) din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

Subsemnatul(a)…………………………………….(numele complet), reprezentant (împuternicit)
al ………………………………………………………………………………(denumirea/numele şi
sediul / adresa operatorului economic), in calitate de Ofertant / Ofertant asociat / Subcontractant
la procedura de atribuire a contractului de achizitie sectoriala avand ca
obiect ................(denumirea procedura), CPV ............, la data de ........ (zi/luna/an), organizata
de ………..., declar pe propria răspundere, ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată
la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele,
convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii si care vor fi respectate pe parcursul
îndeplinirii contractului de furnizare.

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

Operator economic (Ofertantul /Ofertantul asociat/Subcontractantul),
……………………………………numele operatorului economic)
…………………………………………(numele persoanei autorizate şi semnătura)

Nota: Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind
reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii: www.inspectiamuncii.ro



Formular nr. 9

Operator economic
_____________________
(denumire)

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA
Catre ....................................................................................................
(denumirea entitatii contractante si adresa completa)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_____________
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam
autoturismul tip berlina la un pret de _________________ lei la care se adauga taxa pe
valoarea adaugata in valoare de __________________________lei
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita castigatoare furnizam
autoturismul tip berlina solicitat în ………….zile de la data primirii comenzii scrise, termenul de
garantie fiind de…………luni.
3.Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
_____________________zile,
(durata in litere si cifre)

respectiv pana la data de ___________________________, si ea va ramane obligatorie pentru
noi si

(ziua/luna/anul)
poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie sectoriala aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele _____________________________ (denumirea/numele ofertantului)



Anexa la Formularul nr. 9

Operator economic
_____________________
(denumire)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Observatie :
Valoarea totala lei fara TVA ofertata nu va depasi valoarea estimata.

*TOTAL= Valoarea care se va trece in formularul de oferta financiara.

Data completarii Operator economic,
…………………….. ……………………………..

(stampila si semnatura autorizata in original )

Tip

Cantitate
buc

Pret unitar
ofertat (lei,

fara TVA /buc)

Valoare
totala
ofertata
(lei, fara
TVA)

Termenul
de

garantie
ofertat
(luni)

1 2 3 4(3x2) 5
Autoturism tip berlina
conform caiet de sarcini
nr. 503STr/23.11.2021

1

TOTAL*



FORMULAR NR. 10

OFERTANTUL
......................
(denumirea/numele)

DECLARATIE
DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul …………… (nume şi prenume in clar a persoanei
autorizate), ............…….............. reprezentant imputernicit al ..............(denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului)............................., in nume propriu sau in numele
asocierii (dupa caz) declar ca sunt/nu sunt de acord cu toate prevederile .... contractului., din
cadrul proceduri de atribuire privind achizitia de .............................................. şi ne obligam sa
respectam toate obligatiile mentionate în continutul acestora.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................
Numele şi prenumele semnatarului ......................................................
Data completarii .....................................................



Formularul nr. 11
Operator economic
_____________________
(denumire)

ACORD DE ASOCIERE
nr ………. din …………

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie sectoriala
..............................................................

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 67, alin. (2) din Legea 99/2016 privind
achizitiile sectoriale.

1. - Părţile acordului
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C ..................................................., cu sediul în ............................., str. ……………..,
nr. ..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul
Comertului din ..................sub nr...................., cod unic de înregistrare..........................,
cont ............................................, deschis la....................................., reprezentata
de ..............................., având functia de.........................................., în calitate de
ASOCIAT
si
S.C ....................................., cu sediul în ..................................,
str. .................................................., nr..................., telefon .....................,
fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din .............. sub nr............., cod
unic de înregistrare...................................., cont ........................................ deschis
la ......................................, reprezentata de ............................................, având functia
de ....................................., în calitate de
ASOCIAT
Şi
…………………………………………………………………….......................................................

2. – Obiectul acordului
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi :
a) participarea la procedura de achiziţie sectoriala organizată
de ................................... ................................(denumire entitate contractantă) pentru atribuirea
contractului ...........................................................(obiectul contractului)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie sectoriala în cazul desemnării ofertei comune
ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun (se vor preciza de fiecare asociat in parte):
1. ___________________________________
2. ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de
achiziţie sectoriala este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. __________________________

3. - Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituită în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării
procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului
(în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. - Condiţiile de administrare şi conducere a asocierii :



4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea
constituită prin prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru
semnarea contractului de achiziţie sectoriala în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord, (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4.3. Partile vor răspunde solidar si individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveşte
toate obligaţiile si responsabilităţile decurgând din sau in legatura cu Contractul.
4.4. In caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii vor fi
următoarele:
S.C…........................................... .................................................. % (in litere),
S.C ............................................ ................................................. .% (in litere)
4.5. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării
contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori
situatia o cere.
4.6. Niciuna dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin
obtinerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat si a Beneficiarului.

5. - Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze :
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din
acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
6. - Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă
la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la
art.....................................................
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7. - Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. - Alte
clauze:___________________________________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ..... exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi ............................ (data semnării lui)

Liderul asociatiei :
___________________________
(denumire entitatea contractanta)

ASOCIAT 1,
___________________

ASOCIAT 2,
___________________

Notă : Clauzele acestui acord sunt obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.



FORMULAR NR. 12

ACORD DE SUBCONTRACTARE

La contractul de achiziţie sectoriala ce se va încheia între ……......................................
(denumirea entității contractante)

şi ………........................................... privind furnizarea ……………………………………
(denumire ofertant) (denumirea contractului de achiziţie sectoriala)

1. Părţi semnatare
Acest acord de subcontractare este încheiat între:

1. ………………………………………………………………………….............................
(denumirea, sediul, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal)

denumit/ă în continuare contractant

şi

2. ………………………………………………………………………….............................
(denumirea/numele, sediul/adresa, C.U.I., O.R.C., reprezentant

legal)

denumit/ă în continuare subcontractant.

2. Obiectul acordului de subcontractare
Obiectul prezentului acord de subcontractare îl reprezintă executarea de către subcontractant a
următoarelor:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
în cadrul contractului de achiziţie sectoriala având ca
obiect ………………………………………………………………………………………………………
(denumirea contractului de achiziţie sectoriala)
pe care contractantul general îl va încheia cu entitatea contractantă.

3. Valoarea produsului/produselor subcontractantantului
Valoarea furnizarii executate de către subcontractant, conform ofertei depuse, reprezintă ………..
% din valoarea totală a ofertei şi implicit, din valoarea totală a contractului de achiziţie sectoriala.

4. Alte clauze
Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi
responsabilităţi pe care contractantul general le are faţă de entitatea contractantă conform
contractului de achiziţie sectoriala având ca
obiect …………………………………………………………………………………………………
(denumirea contractului de achiziţie sectoriala)
In cazul rezilierii contractului la initiativa beneficiarului sau denuntarii unilaterale din partea
beneficiarului, beneficiarul este indreptatit sa solicite transferul obligatiilor contractului catre
beneficiar.

Prezentul acord de subcontractare a fost încheiat astăzi ……………………………, în trei
exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar original ce va fi depus
împreună cu oferta.



Contractant Subcontractant
………………………….……. ……… ………..………………...

(denumirea) (denumirea)
………………………….……. ……… ………..………………...
(reprezentant legal) (reprezentant legal)

L. S. L. S.

Nota: la semnarea contractului se va prezenta, anexa la contractul de subcontractare, o lista
exhaustiva a activitatilor subcontractate si valorile acestora.



FORMULAR NR. 13

ÎMPUTERNICIRE NR. ……….
(semnatura electronica)

Subscrisa ………………………….....................…………………………………, cu sediul
în …………………………...…………………………………………………………, înmatriculată la
Registrul Comerţului sub nr. ………………………………, CUI ………………, atribut fiscal …,
reprezentată legal prin ….……………………………………….……, în calitate ..………………,
împuternicim prin prezenta pe …….............…………............………………………., domiciliat
în …………..........…………………..............…………………..................………………, identificat cu
B.I./C.I. seria ……, nr. ……………, CNP ……....…………, eliberat de ………...……………, la data
de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte
la procedura…………, organizată de Compania Judeteana Apa Serv S.A. în scopul incheierii
contractului de furnizare privind ……………………………………………………………………

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
Sa semneze cu semnatura electronica documentele ofertei inclusiv raspunsurile la solicitarile de
clarificari.

Data Denumirea mandantului

…………… S.C. …………………………………

reprezentată legal prin

__________________________
(Nume, prenume)

___________________________
(Funcţie)

________________________
Semnătura autorizată şi ştampila)



Formular 14

Terţ susţinător financiar

..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA FINANCIARĂ a ofertantului

Către, ................................................................................
(denumirea entitatii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului “………………..”,
noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la ..................
(adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să
punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate
resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor
asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie sectoriala ce
urmează a fi încheiat între ofertant şi entitatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au
fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) suma
de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară),
necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie
sectoriala.
Modul concret in care vom asigura sustinerea financiara consta in:........ (se va completa modul
concret in care consta sustinerea financiara)

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem
să răspundem faţă de entitatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate
de ..... (denumire ofertant//grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie
sectoriala şi pentru care ...... (denumirea ofertantului /grupului de operatori economici) a primit
susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam
definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de entitatea
contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant /grupul de ofertanţi), care ar putea
conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
răspundem pentru prejudiciile cauzate entitatii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor
prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm, care dă dreptul entitatii contractante de a solicita,
în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară
acordată .............................................................. (denumirea ofertantului /grupului de operatori
economici).

Declar ca nu ma incadrez in niciuna din situatile prevazute de articolele 177, 178, 180 și art. 73
alin. (1) lit. d și e din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

Data completării, Terţ susţinător,



Formular 15

Terţ susţinător tehnic si profesional
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională
a ofertantului

Către, ..............................................
(denumirea entitatii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului “…………..”, noi ............. (denumirea terţului
susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului
susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem
la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele
tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor
asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie sectoriala ce
urmează a fi încheiat între ofertant şi entitatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia
celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau
profesionale de ........................................................................................................... (se vor
completa resursele puse la dispozitie de catre tert) necesare pentru îndeplinirea integrală,
reglementară şi la termen a contractului de achiziţie sectoriala.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem
să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de entitatea contractantă pentru neexecutarea oricărei
obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori
economici), în baza contractului de achiziţie sectoriala, şi pentru care ................ (denumire
operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională
conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea
beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să
renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de
entitatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar
putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate entitatii contractante ca urmare a
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm, care dă dreptul entitatii contractante de a solicita,
în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară
acordată .............................................................. (denumirea ofertantului /grupului de operatori
economici).

Declar ca nu ma incadrez in niciuna din situatile prevazute de articolele 177, 178, 180 și art. 73
alin.(1) lit. d și e din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale,.

Data completării, Tert susţinător,
.....................



Formular nr. 16

Informarea privind protecția datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă aducem la cunoștință
următoarele:
- identitatea și datele de contact ale operatorului: Compania Judeteana Apa Serv S.A. cu
sediul în Piatra-Neamt , strada Lt. Draghiescu nr. 20, judeţul Neamt, nr. telefon 0233233340, fax
0233218937;
- datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor : office@apaserv.eu
- prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru atribuirea
contractului de achizitie sectoriala .............................;
- categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: Institutii cu atributii de verificare,
monitorizare, audit ale achizitiilor sectoriale.
- datele dumneavostră vor fi stocate cel putin 5 ani de la data încetării contractului in conformitate
cu Legea 99/2016;
- aveți dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter
personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării
sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
- aveți dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu legislația în vigoare;
- furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o obligație legala;
- sunteți obligat să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, consecințele
nerespectării acestei obligații fiind respingerea ofertei depuse in cadrul procedurii de atribuire.

Prin semnarea prezentei informări vă exprimați consimțâmântul pentru prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal de către Compania Judeteana Apa Serv S.A. în
conformitate cu cele menționate mai sus.

Data ___________________________

(nume, prenume, semnătură)

mailto:office@apaserv.eu
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Nr. intern:

CONTRACT DE FURNIZARE

Compania Judeteana Apa Serv S.A. ………………………………
nr. din nr. din

1. Părţile contractante
In temeiul Legii 99/2016 privind privind achizitiile sectoriale, cu modificările şi completările

ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare, intre

Entitatea Contractanta Compania Judeteana Apa Serv S.A., cu sediul social in Piatra
Neamt, str. Locotenent Draghiescu nr. 20, cod 610125, jud.Neamt, tel 0233233340, fax 0233218937,
e-mail office@apaserv.eu, capital social subscris: 9.560.910 lei, integral varsat, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului Neamt sub nr. J27/499/2003, cod unic de inregistrare RO15346437, având
contul IBAN: RO04BRDE280SV04771562800, deschis la BRD-sucursala Piatra-Neamt, reprezentată
de Director General Bogdan MUȘAT, in calitate de Beneficiar , pe de o parte

si
Operatorul economic ……….. cu sediul social în …………… , tel ………., fax …………..,

e-mail …………… ,CUI …………….., înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. …………….., cod
IBAN: …………………, deschis la ………………., capital social subscris varsat ……………… lei,
reprezentată legal prin ……………., avand functia de …………….., in calitate de Furnizor, pe de alta
parte

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract –prezentul contract si toate anexele sale;
b. beneficiar si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in contract/anexa/anexele
la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze beneficiarului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de
garantie, instruire personal si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de
nationalitatea furnizorului;
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunciativa.
i. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
j. SICAP – Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediul performant de desfasurare a Achizitiilor
Publice, noul SEAP- noul Sistem Electronic de Achizitii Publice.

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

mailto:office@apaserv.eu
mailto:iulia.mihai@cefain.ro
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4. Obiectul, denumirea si modul de desfasurare a contractului
4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze autoturism tip berlina, nou conform caietului de sarcini nr.
503STr/23.11.2021, ofertei tehnice nr. ....................... si ofertei financiare nr. ..................... din SICAP.
4.2 - Beneficiarul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
furnizare pentru produsul specificat la art 4.1, respectiv suma totala de ………… lei fara TVA.
4.3 – Denimirea contractului: Furnizare autoturism tip berlina

5. Pretul, valoarea contractului si modalitatea de plata
5.1 - Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către beneficiar, este
de ……………. lei fara TVA. Pretul este ferm pe toata durata contractului si este franco beneficiar.
5.2 – Plata se va face cu ordin de plata la 30 zile de la inregistrarea facturilor la Registratura
Companiei Judetene Apa Serv SA. Factura va fi emisa dupa incheierea Procesului verbal de receptie
la destinatia finala: Piatra Neamt, str. Lt. Draghiescu, nr. 20, jud. Neamt.

6. Durata si documentele contractului
6.1 – Contractul intra in vigoare de la data semnarii lui de ambele parti si este valabil pe o durata de
__ zile.
6.2 - Contractul produce efecte incepand de la data semnarii lui de ambele parti si pana la expirarea
perioadei de garantie.
6.3 - Documentele contractului sunt cele precizate mai jos si fac parte integranta din contract:

 caietul de sarcini nr. 503STr/23.11.2021,
 oferta tehnica si financiara nr. …………. si ………………..,
 garantia de buna executie ce se va constitui in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea

contractului de ambele parti.

7. Standarde
7.1 - Produsul livrat va respecta standardele prezentate de către furnizor în oferta nr. …………………
cu toate documentele, caracteristicile tehnice si de calitate solicitate in Caietul de sarcini nr.
503STr/23.11.2021, documente care fac parte integranta din prezentul contract.
În cazul în care, pe parcursul executării contractului sectorial, se constată că anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietele de sarcini,
prevalează prevederile caietelor de sarcini, potrivit art.153, alin(2) din HG 394/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial din
Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1- Furnizorul se obliga sa livreze produsele mentionate la art. 4.1, la pretul precizat la art.5.1 in
termenul de la art.13.1.
8.2 - Furnizorul se obliga sa garanteze produsul furnizat, termenul de garantie fiind de ………luni de
la data incheierii fiecarui Proces verbal de receptie. Perioada de garantie se prelungeste automat cu
perioada de timp in care produsul a stat in service.
8.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.

8.4 - In perioada de garantie furnizorul are obligatia sa asigure remedierea oricaror defectiuni ale
produselor in maxim 48 ore de la sesizarea beneficiarului, in conditiile producerii defectiunilor in regim
normal de exploatare.
8.5 - Livrarea autoturismului se consideră încheiată în momentul în care se semneaza Procesul
verbal de receptie.
8.6 - Subcontractarea unor parti din contract va respecta art. 232–234 din Legea nr. 99/2016
privind achizitiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare. Cesiunea de creanta in favoarea
subcontractantilor legata de partea/partile de contract care este/sunt indeplinite de catre acestia va
respecta art.156 din HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial din Legea nr.99/2016 privind achizitiile
sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.
8.7 - Furnizorul va preda beneficiarului toata documentatia solicitata prin caietul de sarcini.
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9. Obligaţiile principale ale beneficiarului
9.1 - Beneficiarul se obligă să preia produsul comandat si sa efectueze receptia în termenul convenit
prin incheierea unui Proces verbal de receptie.
9.2 - Beneficiarul se obligă să plătească preţul către furnizor conform art.5.1.
9.3 - Beneficiarul se obligă sa nu actioneze in numele furnizorului si sa nu creeze obligatii in sarcina
acestuia.
9.4 - Beneficiarul se obligă, la finalizarea contractului, sa emita prin managerii de contract,
Documente constatatoare privind performanta furnizorului. Performanta furnizorului va fi cuantificata
de managerii de contract dupa:

a) incadrarea in termenul de livrare a produsului de .............,
b) respectarea intocmai a tuturor cerintelor din caietul de sarcini,

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate
prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02%/ zi întarziere din preţul produselor nelivrate, valoare ce
va fi retinuta din facturile aferente contractului.
10.2 - În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termenul prevăzut la clauza 5.3, atunci
acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02%/ zi
intarziere din plata neefectuată.
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde
plata de daune-interese.
10.4 - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
10.5 - Beneficiarul are dreptul de denuntare unilaterala a contractului potrivit art. 243 si art. 244 din
Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.

Clauze specifice

11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1 - Furnizorul se obliga sa constituie, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului,
garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului. In
caz contrar contractul devine nul si va fi retinuta garantia de participare conform art. 43, alin(1), litera
b din HG 394/2016.
11.2 – Garanţia de bună execuţie este irevocabila si neconditionata si de regulă se constituie printr-
un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de
asigurări, care devine anexă la contract. In cazul politei de asigurari, franciza va fi zero.
11.3 - În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei beneficiarul are
dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
11.4 - Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din
facturi, intr-un cont deschis la Trezoreria Statului si pus la dispozitia beneficiarului, conform HG
1045/19.10.2011. Suma initiala care se depune de catre furnizor in acest cont nu trebuie sa fie mai
mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului sectorial beneficiarul
urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si
cuvenite furnizorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie si va instiinta
furnizorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele furnizorului pot fi dispuse plati atat
de catre furnizor, cu avizul scris al beneficiarului, care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si
de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a beneficiarului in favoarea caruia este constituita
garantia de buna executie.
11.5 - Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe
parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care furnizorul nu îşi
îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie, beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia atat furnizorului, cat si
emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum si
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modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total,
furnizorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de furnizat.
11.6 - Beneficiarul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie potrivit art.48, alin.(1) din HG
394/2016 în termen de 14 zile de la data intocmirii ultimului proces verbal de receptie aferent ultimei
comenzi din contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
11.7 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

12. Recepţie şi verificări
12.1 - Beneficiarul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta produsul primit pentru a verifica
conformitatea lui cu oferta nr. ………………… si cu cerintele solicitate in Caietul de sarcini nr.
503STr/23.11.2021.
12.2 - Inspectiile si verificările din cadrul receptiei finale se vor face la destinatia finala loc. Piatra
Neamt, str. Lt. Draghiescu, nr. 20, jud. Neamt.
12.3 - Dupa receptionarea autoturismului, intocmirea si semnarea procesului verbal de receptie,
managerii de contract vor intocmi Documentele constatatoare, conform art. 161, alin.(1), litera e) din
HG 394/2016, in vederea evaluarii performanței furnizorului. Performanta furnizorului va fi cuantificata
de managerii de contract dupa:

a) incadrarea in termenul de livrare a produselor indicate in oferta postata on line in SICAP,
b) respectarea intocmai a tuturor cerintelor din caietul de sarcini,
c) asigurarea corespunzatoare a garantiei autoturismului, conform angajamentului din oferta

postata on line in SICAP,
d) remedierea in termenul de garantie a defectelor de fabricatie, conform cerintelor din caietul de

sarcini,
e) derularea in bune conditii a livrarii autoturismului.

13. Livrarea produselor, termene de livrare şi documentele care le însoţesc
13.1 – Livrarea produsului mentionat la art. 4.1 se va face in termen de ……….., la sediul
beneficiarului.
13.2 – Produsul livrat va fi insotit de urmatoarele documente:
- aviz de insotire a marfii,
- lista cu codurile pieselor de schimb de uzura si a furnizorilor acestora,
- certificat de garantie, declaratie de conformitate,
- instructiuni de exploatare si intretinere,
- instructiunile de reglare si utilizare,
precum si toate documentele precizate in Caietul de sarcini nr. 503STr/23.11.2021.
La receptia produsului se va intocmi un proces verbal de receptie.
13.4 – Certificarea de catre beneficiar a faptului ca produsul a fost livrat se face dupa receptie, prin
semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor
pentru livrare. Factura se va emite in baza Procesului verbal de receptie.
13.5 - În cazul în care din:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează furnizorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către furnizor,

îndreptăţesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de livrare a produsului, atunci părţile vor
revizui, de comun acord, perioada de livrare şi vor semna un act adiţional.
13.6 – În afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalităţi furnizorului.

14. Ajustare a pretului contractului
14.1 - Plăţile datorate de beneficiar furnizorului sunt cele declarate la art 5 si pretul este ferm pe toata
durata de derulare a contractului.
14.2 – Modificarea contractului se va face in conditiile respectarii art. 235-243 din Legea nr. 99/2016
privind achizitiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.

15. Rezilierea contractului
15.1 - Prezentul contract încetează de plin drept, fără nici o formalitate prealabilă şi fără intervenţia
instanţelor judecătoreşti, în următoarele cazuri:

a) forta majora, potrivit art. 19,
b) prin acordul părţilor,
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c) prin împlinirea duratei sau valorii/cantitatii maxime pentru care a fost încheiat,
d) în cazul în care oricare dintre părţile contractante este declarată în incapacitate de plată,

faliment sau împotriva ei a fost declanşată procedura de lichidare înainte sau după începerea
executării prezentului contract.

15.2 - Beneficiarul va rezilia unilateral contractul in urmatoarele situatii:
- Autoturismul nu prezinta caracteristicile tehnice si de calitate specificate in caietul de

sarcini,
15.3 - In situatiile mentionate la art. 15.2 beneficiarul va rezilia contractul la prima abatere constatata,
cu respectarea termenului de preaviz de 15 zile.
14.4 - Încetarea contractului nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

16. Amendamente
16.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractuale prin act aditional cu respectarea prevederilor art. 235-243 din Legea nr.
99/2016 privind achizitiile sectoriale.

17. Cesiunea
17.1 – Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract,
fără să obţină, în prealabil, acordul scris al beneficiarului.
17.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
17.3 – In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului sectorial,
iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, entitatea contractanta va solicita
tertului/tertilor sustinator/sustinatori materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament
ferm. Entitatea contractanta va emite pretentie la daune pe care contractantul ar putea sa le aiba
impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm, prin cesiunea drepturilor contractantului catre entitatea contractanta, cu titlu de
garantie.

18. Confidentialitate
18.1 - Partile nu vor permite accesul tertilor la Contract sau la orice specificaţie/informaţie furnizată de
una din Parti sau obtinuta in numele sau, fara acordul scris al celeilalte Parti.
18.2 - Accesul personalului Partilor implicat în derularea Contractului la aceste informatii se va limita
la scopul Contractului.
18.3 - Fiecare Parte se angajeaza sa respecte confidentialitatea informatiilor şi datelor celeilalte Parti
la care va avea acces atat pe durata derularii Contractului, cat si pentru o perioada de 5 (cinci) ani
dupa data finalizarii prezentului contract. Incalcarea acestei clauze indreptateste partea vatamata sa
pretinda daune interese.
18.4 - Fiecare parte nu va prezenta tertilor documente sau informatii referitoare la produsele si
activitatile din Contract fara acordul scris al celeilalte Parti. Acelasi regim il au documentele si
informatiile identificate de fiecare Parte drept confidentiale.
18.5 - Cu exceptia activitatilor legate de Contract, Partile nu vor folosi documentele si informatiile
referitoare la Contract.
18.6 -Furnizorul este obligat sa aiba implementate si sa respecte cerintele GDPR (General Data
Protection Regulation)

19. Forţa majoră
19.1 – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2 – Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3 – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
19.4 – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
19.5 – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 10 zile,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
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20. Soluţionarea litigiilor
20.1 – Beneficiarul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
20.2 – Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
de către instanţele judecătoreşti din România.

21. Limba care guvernează contractul
21.1 – Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicări
22.1 – (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
22.2 – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.

23. Legea aplicabilă contractului
23.1 – Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi........................................prezentul contract în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
Compania Judeteana Apa Serv SA

FURNIZOR

Director General
Bogdan MUȘAT

Director Economic
ec. Adriana CIOBĂNIŢA

Director Tehnic
ing. Andrei PĂVĂLEANU

Director Comercial
Petcu-Victor MOVILĂ

Juridic
cons. jur. Bogdan-Mihai ILIESCU

Manageri contract
Responsabil Investitii FP
ec. Daniel ICHIM

sef Serviciu Transporturi
ing. Calin VASILIU
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