Nr. 51/06.04.2021

Achizitie Macara Capacitate de ridicare: minim 80.000 kg

-

pentru procedura competitiva conform Ordinului MFE nr. 1284/2016

I.

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, formularele
și specificațiile tehnice conţinute în această documentaţie.
Anexele şi formularele prevăzute în cadrul documentaţiei trebuie completate în mod
corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate (nume,
prenume, semnătura) şi ştampilate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau
instituţiile autorizate.
Sursa de finantare:
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 ,AXA
PRIORITARĂ 2 „ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI
MIJLOCII” PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.1. „PROMOVAREA SPIRITULUI
ANTREPRENORIAL, ÎN SPECIAL PRIN FACILITAREA EXPLOATĂRII ECONOMICE A
IDEILOR NOI ȘI PRIN ÎNCURAJAREA CREĂRII DE NOI ÎNTREPRINDERI, INCLUSIV PRIN
INCUBATOARE DE AFACERI” Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii
microîntreprinderilor / fondurile proprii ale SC MAGEDAV CONSTRUCT SRL

I.1) DENUMIRE, ADRESA DE CONTACT BENEFICIAR
Denumire oficială: MAGEDAV CONSTRUCT SRL
Adresă: Municipiul Craiova, România, Str. PETUNIILOR, nr. 43, judetul Dolj, cod postal
200412, România
Localitate: Craiova
Judet: Dolj
Ţara: România
Punct(e) de contact:
Telefon: 0723513834
În atenţia: SABINA GABRIELA
COBRESCU
E-mail: magedav.construct2014@yahoo.com
Adresa de internet:

Sursa de finantare:
Sursele de finantare ale contractului ce
urmeaza a fi atribuit:
- Schema de ajutor de minimis pentru
sprijinirea IMM-lor
- Schema de ajutor de stat pentru
sprijinirea IMM-urilor
- Surse Proprii
- Imprumut bancar

Proiect finantat prin:
Programului Operational Regional 2014 – 2020
Componenta 1 2.1.A - Microintreprinderi [APEL 2019]
Axa prioritara 2 - Îmbunătățirea competitivității
întreprinderilor mici şi mijlocii
Cod apel: POR/604/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata a
IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC si
PDR-uri
Prin contractul de finantare nr. 6613/09.02.2021, cod
SMIS nr. 131397

I. Obiectul contractului
1

I.1. Descriere
I.1.1. Denumire contract: "Macara”
I 1.2) Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare:
(a)Lucrări
□
(b) Produse
X
Execuţie
□
Proiectare şi execuţie
□
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare
cerinţelor
specificate de
contractor
□

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate

(c)
□

X
□
□
□

Servicii

Categoria serviciului 2A
□
2B □

Principala locaţie a lucrării

Principalul loc de livrare: Municipiul Principalul
loc
de
Craiova, România, Str. TOAMNEI, nr. 16, prestare: judetul Dolj, România
I. 1.3 Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Obiecte principale
Vocabular principal
"Macara”
Macara
42414100-2 Macarale
42414210-6 Macarale rulante
I.1.4. Procedura se finalizează prin: Contract de FURNIZARE "Echipament - Macara pentru ridicare de
sarcini de 80 tone”
I.1.5. Durata contractului de achiziţie: incepand cu data semnarii sale de ambele parti, si pe toata perioada de
garantie.
I.1.6. Informaţii privind acordul cadru: nu e cazul
I.1.7. Divizare pe loturi
DA □ NU 
I.1.8. Oferte alternative sunt acceptate
DA □ NU 
I.1.9. Cod CAEN Activitate proiect: 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute:
□ la adresa mai sus menţionată
 altele: Telefonic/email de la dna SABINA GABRIELA COBRESCU
, tel: 0723513834, Email: magedav.construct2014@yahoo.com
I.2. Cantitatea sau scopul contractului
I.2.1. Total cantitati:
Nr
crt
1

Denumire

Cantitate
(buc)

Pret fara
TVA
(euro/buc)

Macara

1

433.414

TOTAL
Curs infoeuro 02.04.2021 = 4.92 lei

1

Pret fara TVA
(lei/buc)
2,132,396.88

Valoare fara
TVA (lei)
2,132,396.88
2,132,396.88

2

II. Procedura
II.1. Procedura selectată: Achizitie privata competitiva conform Ordin MFE
II.2 Legislatia Aplicabila:
• Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile
solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
finanţate din fonduri europene;1
• Ordinul nr. 427/2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanţii privaţi de
finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare,
servicii sau lucrări;
• OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
• Hotărârea nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor
financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
• In conformitate cu legislaţia în vigoare şi potrivit Ghidului general POR 2014 – 2020 si
Ghidului Specific POR 2.1 IMM;
După caz, alte acte normative, (vezi www.anrmap.ro)
I.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în luni: de la data atribuirii contractului până la 30.10.2021, la care se adauga
garantia utilajului ofertat conform legislatiei in vigoare.

II: GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE
ACTIVITATEA

DATA
06.04.2021

ORA

Termen limită de
solicitare a
clarificărilor de către
potențialii ofertanți

16.04.2021

12:00 Solicitările de clarificări pot fi depuse
personal la adresa Municipiul Craiova,

Termen limită de
transmitere a
răspunsurilor la
clarificări către
ofertanți

18.04.2021

Publicare anunț/invitație
de participare pe site
https://beneficiar.fonduriue.ro:8080/

LOCAȚIA
Site https://www.fonduri-ue.ro – rubricaachiziții beneficiari privați

România, Str. PETUNIILOR nr. 43, ,
judeþul Dolj, cod postal 200412, România
sau pe e-mail :
magedav.construct2014@yahoo.com
18:00 Site https://www.fonduri-ue.ro – rubricaachiziții beneficiari privați

1

Ordinul nr. 1284/2016 consolidează într-un singur document toate reglementările specifice achizițiilor derulate de entitățile private (Ordinul MFE nr.
1120/2013, Ordinul MFE nr. 1191/2014, Ordinul MFE nr. 3123/2015 și Ordinul MFE nr. 427/2016), care au fost abrogate odată cu intrarea în vigoare a noii
legislații în domeniul achizițiilor publice.
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Termen limită de
depunere a ofertelor

29.04.2021

12:00 Ofertele se depun personal, prin poștă
sau curier la adresa Municipiul Craiova,

România, Str. PETUNIILOR nr. 43, , judetul
Dolj, cod postal 200412, România
Publicarea anunțului
de semnare a
contractului cu
câștigătorul
contractului

În maxim 5 zile
calendaristice
de la semnarea
contractului de
achiziție

Site https://www.fonduri-ue.ro – rubricaachiziții beneficiari privați

III.1) CONDIȚII DE PARTICIPARE
III.1.1) Documente de eligibilitate
Se vor prezenta următoarele documente:
documentele care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul
constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul
ofertantului, din care să rezulte cel puțin informațiile legate de structura acționarilor,
reprezentanților legali și obiectul de activitate. Certificatul constatator trebuie să conțină date
actuale/reale la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. prin Certificatul Constatator de la

ONRC atașat la ofertă, ofertantul va demonstra că are printre domeniile de activitate autorizate (principal sau
secundare) înscrise în certificatul ONRC, codurile CAEN necesare desfășurării activității prevăzute în ofertă;
- se accepta inclusiv documentele emise online, prin serviciul InfoCert;
- aceste documente nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de 1 luna de la data depunerii ofertei;
*Pentru persoanele juridice straine se solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de
inregistrare ca persoana juridica forma de înregistrare, structura acționariatului şi obiectul de activitate,
respectiv activitățile autorizate pentru a fi desfășurate precum si faptul ca ofertantul este autorizat sa
comercializeze bunurile ofertate, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
(in copie cu mentiunea „conform cu originalul" si cu traducere autorizata/legalizata in limba romana).
În cazul în care, în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de
documente sau acestea nu vizează toate situaţiile menţionate anterior, va fi prezentată o declaraţie pe
proprie răspundere a reprezentantului ofertantului privind datele solicitate (datele de identificare ale
ofertantului - denumire, adresă sediu, număr de înregistrare; forma de înregistrare; structura acționariatului;
obiectele de activitate autorizate pentru a fi desfășurate).
-

Scrisoare de inaintare – Formular 1, Se va prezenta în original.

-

Declarație conflict de interese – Formularul 2, atașat la prezentele specificații tehnice.
Se va prezenta în original.

-

Propunere tehnica – Formular 3, Se va prezenta în original.

-

Propunere financiara – Formular 4, Se va prezenta în original.

-

Declaraţie privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016) – Formularul 5, atașat la
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prezentele specificații tehnice. Se va prezenta în original.
-

Declaratie privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea 98/2016) –
Formularul 6, atasat la prezentele specificații tehnice. Se va prezenta în original.

-

Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea
98/2016 – Formularul 7, atasat la prezentele specificații tehnice. Se va prezenta în
original.

-

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea 98/2016 –
Formularul 8, atasat la prezentele specificații tehnice. Se va prezenta în original.

-

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare – Formularul 9, atasat la prezentele specificații
tehnice. Se va prezenta în original.

-

Model contract de furnizare – semnat pe fiecare pagina, atasat la prezentele
specificații tehnice.

IV.1) PROCEDURA

II.1. Procedura selectată: Achizitie privata competitiva conform Ordin MFE
II.2 Legislatia Aplicabila:
• Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor
privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene;2
• Ordinul nr. 427/2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanţii privaţi de
finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii
sau lucrări;
• OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
• Hotărârea nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor
financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
• In conformitate cu legislaţia în vigoare şi potrivit Ghidului general POR 2014 – 2020 si Ghidului
Specific POR 2.1 IMM;
După caz, alte acte normative, (vezi www.anrmap.ro)
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
Cel mai mic preț
X
Sau
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

I.2. Cantitatea sau scopul contractului
2

Ordinul nr. 1284/2016 consolidează într-un singur document toate reglementările specifice achizițiilor derulate de entitățile private (Ordinul MFE nr.
1120/2013, Ordinul MFE nr. 1191/2014, Ordinul MFE nr. 3123/2015 și Ordinul MFE nr. 427/2016), care au fost abrogate odată cu intrarea în vigoare a noii
legislații în domeniul achizițiilor publice.
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I.2.1. Total cantitati:
Nr
crt
1

Denumire

Cantitate
(buc)

Macara

1

TOTAL

Pret fara TVA
(euro/buc)
433.414

2,132,396.88

1

III. Prezentarea ofertei
III.1. Limba de redactare a ofertei

III.2. Perioada de valabilitate a
ofertei
III.3. Modul de prezentare
propunerii tehnice

Pret fara TVA
(lei/buc)

Valoare fara TVA (lei)

2,132,396.88
2,132,396.88

Limba romana, sunt admise si oferte in alte limbi, insotite de
traducere in limba romana.
In cazul in care traducerea ofertei si a documentelor ce însotesc
oferta nu este efectuată de catre un traducator autorizat, aceasta va
avea pe fiecare pagina numele reprezentantului legal al ofertantului,
mentiunea
„IMI
ASUM
RĂSPUNDEREA
PRIVIND
CORECTITUDINEA TRADUCERII SI CERTIFIC PREZENTUL
DOCUMENT PENTRU CONFORMITATEA TRADUCERII” însoţite
de semnătura reprezentantului legal.
Minim 45 zile calendaristice de la data deschiderii ofertelor;
a Prin propunerea tehnica ofertantul are obligatia de a face dovada
conformitatii produsului care urmeaza a fi livrat cu cerintele
prevazute in Caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va fi astfel prezentata încât informatiile din
aceasta sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu
specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini.
Propunerea tehnica efectiva va oferi descrierea echipamentelor
ingloband cerintelor minime din caietul de sarcini, si va fi insotita de
specificatii tehnice;
Ofertanții sunt încurajați să includă în ofertă orice referiri/criterii
tehnice cu privire la aspecte calitative, aspecte privind impactul
asupra mediului înconjurător, siguranța în exploatare, metode de
testare, tehnologii și metode de producţie care să demonstreze
valoarea adaugată, avantajele tehnice şi financiare ale produselor
furnizare.
Se recomanda descrierea caracteristicilor tehnice sub forma unui
tabel comparativ;
Ofertanții sunt încurajați să oferteze produse având un raport de
calitate/preț competitiv cât mai bun.
Propunerea tehnică va avea un caracter ferm și obligatoriu din
punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate a
ofertei.
Echipamentele vor fi insotite de fisa/detalierea tehnica completa
descrisa de producator in limba romana; in cazul fiselor/detalierii
tehnice in alta limba decat limba romana (ex: in limba de origine a
6

producatorului) acestea vor fi insotite de traducere in limba romana.

III.4. Modul de prezentare
propunerii financiare

Propunerea tehnică va conține cel puțin următoarele detalii:
Denumirea completă a echipamentului ofertat - macara pentru
ridicare sarcini de 80 tone (marca și subcategoria mărcii-unde e
cazul).
Denumirea echipamentului ofertat - macara pentru ridicare sarcini
de 80 tone menționat în cadrul prezentei documentații de atribuire,
trebuie sa corespunda conform caracteristicilor tehnice si
functionale cuprinse in specificatiile tehnice.
a Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa
furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum şi la
alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului
de achizitie.
Se va oferta pretul total care indeplineste caracteristicile tehnice
conform cerintelor din capitolul VI. SPECIFICATII TEHNICE
MINIMALE.
Propunerea financiara va fi prezentata tinand cont de
specificatiile din caietul de sarcini referitoare la termenele de
livrare.
Propunerea financiara trebuie sa fie ferma si nu se reactualizeaza,
ramanand valabila pana la expirarea contractului.
Pentru stabilirea pretului la momentul deschiderii ofertelor, moneda
de referinta va fi RON (cursul de schimb infoeuro: 1 euro=4.92 ron)
Pentru a compara preturile ofertelor, in cazul in care se depun oferte
in mai multe valute, cursul de schimb utilizat pentru compararea
ofertelor va fi cursul Inforeuro valabil la data lansarii procedurii de
achizitie.
Preturile vor fi prezentate cu 2 zecimale, atat pentru ofertele in RON
cat si pentru cele in alta valuta. Oferta financiară va include
preţul ofertei pentru serviciile solicitate, conform
Formularului 3. Prețul va include toate cheltuielile necesare
pentru furnizarea ehipamentului.

III.5. Modul de prezentare a ofertei

Conditii minime obligatorii ale contractului de furnizare
(impuse)
Ofertantul va trebui sa isi asume prin oferta sa faptul ca la
semnarea contractului va accepta urmatoarele clauze obligatorii:
- Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze si,
dupa caz, sa instaleze si sa intretina in perioada de garantie
echipamentele care fac obiectul prezentei proceduri;
Termen de livrare
Livrarea se va face in localitatea Craiova, Str. Toamnei, nr. 16,
judetul Dolj, Romania, in termen de 45 zile de la data semnarii
contractului.
- Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc
echipamentul: Certificat de garantie, Declaratie de conformitate CE,
etc.
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- Certificarea de catre achizitor a faptului ca echipamentul a fost
livrat integral se face dupa receptia si punerea in functiune, prin
semnarea de primire a Procesului Verbal, de catre reprezentantul
legal pe documentele emise de catre furnizor pentru livrarea,
receptia si punerea in functiune.
- Livrarea echipamentului se considera incheiata in momentul in
care sunt indeplinite prevederile clauzelor de receptie a
echipamentului.
- Pe langa furnizarea efectiva a echipamentului, furnizorul are
obligatia de a instrui personalul in vederea utilizarii acestuia si
de a asigura toate elementele (inclusiv documente utile)
necesare punerii in functiune, fara a modifica pretul
contractului.
- Furnizorul are obligatia de a garanta ca echipamentul furnizat
prin contract este nou;
- Furnizorul se obliga sa acorde asistenta tehnica necesara
functionarii in conditii optime si sigure, prin interventii service
efectuate la solicitare si/sau prin revizii periodice, cu un timp mediu
de interventie de 16 h de la sesizare pentru asistenta de la distanta
(via email, TeamView si/sau telefonic) si maxim 14 zile
calendaristice de la sesizare pentru deplasare la fata locului;
- Furnizorul se obliga sa asigure service, reparatii, punere in
functiune, intretinere si revizie tehnica periodica pentru toate
echipamentele, prin tehnicieni proprii sau servicii externalizate, pe
toata perioada de garantie a acestora.
- Furnizorul va detine imputernicire de la producator prin care il
autorizeaza pe ofertant sa vanda si sa ofere mentenanta pe
intreaga perioada de garantie si post-garantie.
2. Oferta propriu-zisa tehnica si financiara – conform cerinte
expuse la punctele III.3 si III.4 - in original;
Formularul ofertei tehnice si financiare va fi întocmit pe modelul
recomandat, ne-existând un formular standard ataşat la procedură.
Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei
Retragerea ofertelor se poate face numai la solicitarea scrisă a
operatorului economic, depusă la sediul achizitorului până la data si
ora limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data si ora
stabilita pentru depunerea ofertelor.
Achizitorul nu este raspunzator in legatura cu posibilitatea
ofertantului de a depune noua oferta, modificata, pana la data si ora
limita, stabilita in documentatia pentru ofertanti.
Ofertele depuse după data si ora limită sau la altă adresă decât cea
menţionată in documentatia pentru ofertanti, se considera intarziate
si nu vor fi evaluate de achizitor, acestea fiind pastrate la sediul
achizitorului nedeschise.
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O ofertă este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:
a) a fost depusă după data şi ora limită de depunere sau la o altă
adresă decât cele stabilite în anuntul de participare publicat;
b) ) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai
multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia pentru
ofertanti sau nu a prezentat documente relevante în acest sens;
c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini,
alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele
motive:
- în anunt nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii
unor oferte alternative;
- respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime
prevăzute în documentatia pentru ofertanti;
O ofertă este considerată neconformă în următoarele situaţii:
a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele documentatiei
pentru ofertanti;
c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt
rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate;
Se resping ofertele necorespunzătoare, respectiv cele care sunt:
irelevante în raport cu obiectul contractului sau inacceptabile sau
neconforme.
Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute
mai sus sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile.
Mentiune: Nedepunerea si transmiterea ofertelor in termenii,
conditiile si prin modalitatile prevazute mai sus, poate atrage
descalificarea ofertantului;
În cazul în care un operator economic este nemulțumit de modul în
care s-a desfășurat procedura de achiziție acesta are la dispoziție
căile de atac conform legislației aplicabile în vigoare.
III.6 Data limita de depunere a 29.04.2021 ora 12:00
ofertelor
Oferta este declarata intarziata daca aceasta a fost depusa la o alta
adresa decat cea stabilita sau a fost depusa dupa data si ora limita
de depunere a ofertelor, caz in care va fi returnata nedeschisa
ofertantului.
Dupa expirare datei limite de depunere a ofertei, ofertantul are
dreptul de a aduce clarificari la oferta si/sau la documentele care
insotesc oferta numai ca urmare a unei solicitari scrise din partea
beneficiarului.
III. 7 Deschiderea ofertelor
Data, ora si locul deschiderii:
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul companiei din
Municipiul Craiova, România, Str. PETUNIILOR nr. 43, , judetul
Dolj, cod postal 200412, România
Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: nu este nevoie
de prezenta reprezentantilor ofertantilor in conditiile prevazute de
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III.8. Evaluarea ofertelor

pandemia COVID-19.
Ședința de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat
de membrii comisiei de evaluare, în care se consemnează modul de
desfășurare a ședinței respective, aspectele formale constatate la
deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte,
inclusiv prețul, consemnându-se totodată lista documentelor depuse
de fiecare operator economic în parte.
Locul evaluarii:
Evaluarea ofertelor va avea loc in locatia din Municipiul Craiova,
România, Str. PETUNIILOR nr. 43, , judetul Dolj, cod postal
200412, România,
În ceea ce privește evaluarea ofertelor și întocmirea notei
justificative de atribuire, conform prevederilor Ordinului 1284/2016
ce guvernează prezenta procedura de achiziție, nu este impusă nici
o perioadă de timp în care beneficiarul trebuie să finalizeze această
etapă, calendarul propus fiind estimativ si poate suferi modificari
functie de complexitatea ofertelor analizate.
Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în
conformitate cu prevederile capitolului VI din H.G. nr. 925/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
Confidentialitate procedura:
Întreaga procedură de atribuire este confidenţială şi este supusă
politicii Beneficiarului de acces la documente.
Deciziile Comisiei de evaluare se iau de comun acord, iar
dezbaterile au loc în şedinţă închisă.
Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra secretul
profesional.
Nu este permisă dezvăluirea de informaţii cu privire la verificarea,
explicarea, opinii exprimate de comisie după compararea ofertelor
sau recomandări privind atribuirea contractului, către ofertanţi sau
orice alte persoane care nu sunt oficial implicate în derularea
procesului, până la momentul în care poate fi făcută cunoscută
identitatea ofertantului câştigător.
Orice încercare a vreunui ofertant de a aborda direct oricare dintre
membrii comisiei de evaluare sau personalul Beneficiarului pe
parcursul perioadei de evaluare, în scopul de a obţine informaţii
confidenţiale privind procesul de evaluare, va fi considerată motiv
legitim de descalificare a ofertei sale.
Clarificari
În momentul verificării şi comparării ofertelor, comisia de evaluare
poate solicita ofertantului să clarifice orice aspect al ofertei sale.
Beneficiarul va stabili care sunt clarificările și completările formale
sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte,
precum și perioada de timp acordată pentru transmiterea
clarificărilor.
În cazul în care un ofertant nu transmite în perioada precizată
10

clarificările/răspunsurile solicitate, sau în cazul în care explicațiile
prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta se va evalua
doar în baza elementelor existente în dosarul ofertei.
În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le
prezintă conținutul propunerii tehnice transmise inițial, oferta sa va fi
eliminată din procesul de selecție.
În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le
prezintă conținutul propunerii financiare transmise inițial, oferta sa
va fi eliminată din procesul de selecție.
Cererile de clarificare şi răspunsurile la acestea vor fi făcute în scris.
În nici un caz, prin răspunsul la cererea de clarificări nu va fi
propusă sau solicitată modificarea preţului sau a conţinutului ofertei,
cu excepţia cazurilor în care este necesară corectarea unor greşeli
de calcul descoperite de către comisia de evaluare în momentul
analizării ofertelor.
Nici o cerere de clarificare nu va viza corectarea unor erori de forma
sau a unor restricţii majore, de natura sa afecteze derularea
normală a contractului sau să afecteze negativ mediul concurenţial.
Modalitatea de evaluare:
Beneficiarul va evalua modul în care fiecare ofertă îndeplinește
cerințele de participare la procedură și cerințele tehnice specificate
în prezenta Documentație.
Analiza documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din
partea Beneficiarului nici o răspundere sau obligație față de
acceptarea acestora ca autentice sau legale și nu înlătură
răspunderea exclusivă a ofertanților sub acest aspect.
După analizarea tuturor documentelor și informațiilor prezentate în
oferte, Beneficiarul va stabili care este oferta cu cele mai multe
avantaje pentru realizarea scopului proiectului.
La baza procesului de evaluare vor sta principiile precizate în
Ordinul nr.1284/2016 din 8 august 2016, iar desemnarea
ofertantului castigator se va face respectând cerința din Ordinul
nr.1284/2016.
Beneficiarul are dreptul de a verifica până la adjudecare
veridicitatea celor declarate de către ofertant.
Neconcordanțele între cele declarate și existentul în fapt sau de
drept va duce la descalificarea ofertantului.
Stabilirea ofertei câștigătoare se va realiza în perioada de
valabilitate a ofertelor, conform calendarului de desfasurare a
procedurii de atribuire.
Finalizarea procedurii de atribuire
a) Beneficiarul va finaliza procedura de achiziție prin încheierea
contractului de achiziție cu ofertantul declarat câștigător.
b) Prin excepție de la prevederile pct. a.), Beneficiarul are dreptul de
a finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia, în condițiile
precizate în prezenta Documentație.
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c) Se va comunica tuturor candidaților/ofertanților rezultatul aplicării
procedurii, prin transmiterea de notificari/adrese pe mijloacele de
comunicare precizate in oferta (email);
d) Dupa finalizare termenului aferent contestatiilor privind rezultatul
evaluarii, in termen maxim de 5 zile calendaristice de la semnarea
contractului, infomatiile privind ofertantul castigator vor fi afisat pe
site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ conform prevederilor
Ordinului Nr. 1284/2016 din 8 august 2016 privind aprobarea
Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
finanţate din fonduri europene;
V. Criterii de atribuire
1. Pretul cel mai mic
V.3. Atribuirea contractului
Achizitorul are obligația de a încheia contractul de achizitie conform calendarului procedurii.
În cazul în care ofertantul declarat castigator se face vinovat de nesemnarea contractului în conditiile
impuse prin caietul de sarcini, precum si cele înscrise în modelul de contract, în termenul prevăzut, la
pretul ofertat, acesta va decade din drepturile castigate în urma atribuirii procedurii contractului de
achizitie.
VI. SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în
considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.
Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini şi termene
de livrare care depăşesc perioada prevazuta in oferta castigatoare, atrage descalificarea ofertantului.
Propunerea tehnica
CAIET DE SARCINI
Nr.
crt

Denumire echipament

Nr.
buc

Valoare
estimata
(euro) fara
TVA
433414

Cerinte tehnice minime

Capacitate de ridicare: minim 80.000 kg
Inaltime de ridicare: minim 45 metri

1

1

Lungime brat retras: maxim 11.5 metri
Greutate axa fata: maxim 24.500 kg
Greutate axa spate: maxim 25.000 kg
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Greutate totala: maxim 49.500 kg

Macara pentru ridicare
de sarcini de 80 tone”

Tractiune: 4x4
Gib-16 m -brat suplimentar
Capacitate cilindrica motor: minim 6.600 cm3
Putere: minim 164 kW @ 2.200 RPM
Putere: minim 945 Nm @ 1.500 RPM
Norma poluare: minim STAGE V
Capacitate rezervor combustibil: minim 300 litri
Convertor de putere
Cutie de viteze: Power Shift
Axa spate: cu diferential blocabil
Radiator de ulei hidraulic dotat cu valva bypass
Latime cu stabilizatoare complet extinse: maxim 8.000 mm
Lungime totala cu bratul complet retras: maxim 13.500 mm
Inaltime de deplasare: maxim 3.880 mm
Latime de deplasare: maxim 3.000 mm
Moduri de virare individuale: toate 4 rotile, doar rotile fata,
doar rotile spate, cerb
Sectiuni brat: minim 5
Contragreutate: minim 8.000 kg
Rotatie: 360 grade
Cabina: cu vizibilitate marita
Cabina: inclinabila la minim 17 grade
Frana de urgenta oprire motor
Cabina cu climatizare si aer conditionat
Lumini de lucru ajustabile: LED , minim 3
Viteza de deplasare: minim 29 km/h

Cerinte comerciale obligatorii incluse in pret:
- macaraua propriu-zisa conform cerintelor din tabelul de mai sus
- declaratia de conformitate privind macaraua si amsamblul motor/manual de utilizare
- instruire operator privind modul de utilizare al macaralei (min. 5h)
NOTE:
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1. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă
de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate din eroare sau
pentru a identifica cu ușurință tipul de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea
“sau echivalent”. Prin echivalent se vor înțelege produse cu aceleași caracteristici tehnice sau
superioare față de cele menționate în cerințele tehnice din prezenta documentație.
2. Echipamentul trebuie să fie însoțit de toate accesoriile necesare funcționării la parametrii solicitați,
chiar dacă beneficiarul a omis solicitarea lor explicită; Oferta va conține imagini sugestive cu
echipamentul ce se oferteaza; Vor fi luate în considerare toate ofertele care asigura un nivel cel egal
sau superior al cerințelor tehnice minime obligatorii; ofertele cu caracteristici tehnice inferioare celor
prevăzute în prezenţa documentaţie vor fi considerate neconforme.
3. Perioada de garantie: Perioada de garantie minima ceruta este cea definita de Legea nr. 449/2003
privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora – modificări (O.G. nr. 9/2016) si se
calculeaza incepand cu data semnarii Procesului-verbal de receptie a echipamentelor, dupa livrarea si
predarea-primirea acestora la destinatia finala, iar specificarea perioadei de garantie si a conditiilor
acordate se va face in oferta tehnica, pentru fiecare echipament in parte.
4. EXCLUS PRODUSE SECOND-HAND! Echipamentil trebuie sa fie NOU,
produsele demo, reconstituite sau refuzate de un alt cumpărător.

nu sunt acceptate

SPECIFICATII COMERCIALE
MODALITATEA DE PLATĂ: Plata pretului contractului se va efectua astfel:
- la semnarea contractului de furnizare: in maxim 10 zile calendaristice - 10% (avans contractual)
- la finalizarea tuturor obligatiilor comerciale descrise in caietul de sarcini: in maxim 45 zile
calendaristice – diferenta de 90% (atat fondurii proprii cat si fonduri europene)
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata, care
se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care
propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de
sarcini sau optimizat per total functionare linie tehnologica, cu luarea in considerare a criteriilor tehnice
de apreciere suplimentara.
ATENŢIE:
Documentele solicitate vor fi semnate (se accepta si semnatura electronica) de către reprezentanţii
legali/imputernicitii ofertantului;
Oferta NU va conţine rânduri inserate, sublinieri, ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial.
Atenţie, nu se folosesc prescurtări!
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de
către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.
În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele
respective trebuie să fie semnate şi parafate (unde e cazul) conform prevederilor legale.
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. În cazul în care acestea sunt
semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.
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Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizata/legalizata
în limba română.
Toate documentele vor avea aplicata semnătura (de mana) reprezentantului legal sau a persoanei
împuternicite să semneze oferta, acolo unde se cere. In cazul utilizarii unei semnaturii electronice, este
suficienta 1 singura semnatura per document, in format .pdf (nesecurizat, criptat).
FORMULARE
Capitolul contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea
ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare
examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat la procedura de atribuire a
contractului de achizitie are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestui
capitol, completate in mod corespunzator si semnate de catre persoanele autorizate.
Formular nr. 1 – Scrisoare de inaintare
Formular nr. 2 – Declaratie de respectare a legislatiei in vigoare privind conflictul de
interese in cadrul achizitiilor publice (privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 din
OUG 66/2011)
Formular nr. 3 – Propunere tehnica
Formular nr. 4 – Propunere financiara
Formular nr. 5 – Declaraţie privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016)
Formular nr. 6 – Declaraţie privind evitarea conflictului de interese ( art. 59 si 60 din
Legea 98/2016)
Formular nr. 7 – Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016
Formular nr. 8 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din
Legea 98/2016
Formular nr. 9 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr.
98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare
Model contract de sericii
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OFERTANTUL
________________________
(denumirea / numele si adresa completa)
Formularul 1

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre ________________________________
(denumirea beneficiarlui privat si adresa completa)

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare nr. ______ din ______________, privind
aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedura) pentru atribuirea
contractului _________________________________________(denumirea contractului de
achizitie),
noi
________________________________________
(denumirea/numele
operatorului economic) va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ___________

Cu stima,
Operator economic,
.......................
(numele și funcția persoanei autorizate)
...................................
(semnatura autorizata )
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OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)
Formularul 2

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și
utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu
modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a), ......................., în calitate de ......................., referitor la procedura
......................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum
este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările
și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art.14 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale
aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu
modificările și completările ulterioare.
Subsemnatul(a), ......................., declar că voi informa imediat Asociația Centru
European pentru Promovarea si Integrarea Romilor dacă vor interveni modificări în prezenta
declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu
și înțeleg că Asociația Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor are dreptul
de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
.......................
(numele și funcția persoanei autorizate)
.......................
(semnătura persoanei autorizate)
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OFERTANTUL

Formularul 3

_____________________
(denumirea/numele)
Propunerea tehnică
Privind achizitie echipament - Macara pentru ridicare de sarcini de 80 tone

Examinând specificațiile tehnice pentru elaborarea şi prezentarea ofertei,
subsemnatul …………………., reprezentant al ofertantului ................., ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în specificațiile tehnice mai sus menţionate,
să furnizam ................................, caracteristici detaliate în tabelul de mai jos, pentru suma
totală de ....................... fără TVA.

Nr.
crt

Denumire
echipament

Nr.
buc

Cerinte tehnice minime

Cerinte tehnice minime

solicitate

ofertate

Capacitate de ridicare: minim 80.000 kg
Inaltime de ridicare: minim 45 metri
Lungime brat retras: maxim 11.5 metri
Greutate axa fata: maxim 24.500 kg
Greutate axa spate: maxim 25.000 kg
Greutate totala: maxim 49.500 kg

Macara pentru
ridicare de sarcini
de 80 tone
2

Tractiune: 4x4
Gib-16 m -brat suplimentar

1

Capacitate cilindrica motor: minim 6.600
cm3
Putere: minim 164 kW @ 2.200 RPM
Putere: minim 945 Nm @ 1.500 RPM
Norma poluare: minim STAGE V
Capacitate rezervor combustibil: minim 300
litri
Convertor de putere
Cutie de viteze: Power Shift
Axa spate: cu diferential blocabil
Radiator de ulei hidraulic dotat cu valva
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bypass
Latime cu stabilizatoare complet extinse:
maxim 8.000 mm
Lungime totala cu bratul complet retras:
maxim 13.500 mm
Inaltime de deplasare: maxim 3.880 mm
Latime de deplasare: maxim 3.000 mm
Moduri de virare individuale: toate 4 rotile,
doar rotile fata, doar rotile spate, cerb
Sectiuni brat: minim 5
Contragreutate: minim 8.000 kg
Rotatie: 360 grade
Cabina: cu vizibilitate marita
Cabina: inclinabila la minim 17 grade
Frana de urgenta oprire motor
Cabina cu climatizare si aer conditionat
Lumini de lucru ajustabile: LED , minim 3
Viteza de deplasare: minim 29 km/h

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă 45 de zile calendaristice, şi ea va
rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
Data completării

OFERTANTUL

......../....../..............

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

Formularul 4

_____________________
(denumirea/numele)
Propunerea financiară
Privind achizitie echipament - Macara pentru ridicare de sarcini de 80 tone

Examinând specificațiile tehnice pentru elaborarea şi prezentarea ofertei,
subsemnatul …………………., reprezentant al ofertantului ................., ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în specificațiile tehnice mai sus menţionate,
să furnizam.........................., pentru suma totală de ..........., la care se adaugă TVA în
valoare de .............:

Nr
crt
1

Denumire

Cantitate
(buc)

Macara

1

TOTAL
Curs infoeuro 02.04.2021 = 4.92 lei

Pret fara
TVA
(euro/buc)

Pret fara TVA
(lei/buc)

Valoare fara
TVA (lei)

1

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă 90 de zile calendaristice, şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

Data completãrii

OFERTANTUL

......../....../..............

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

(denumirea/numele)
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OPERATOR ECONOMIC

Formularul 5

____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(art. 164 din Legea 98/2016)

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
_____________________________________________________________,

al

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute
la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 1013 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185
din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 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 şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea
terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările
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ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare,
de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta
definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................
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_____________________.

OPERATOR ECONOMIC

Formularul 6

____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

1.
Subsemnatul/a……………………,
în
calitate
de
…………………….(ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant),
la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în
declaraţii, următoarele:
a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul
subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio
persoană care face parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de
supervizare a ofertantului, a terților susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în
procesul de verificare/evaluare a ofertelor;
b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până
la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de
supervizare a ...................................................................................
c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes
personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură
să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de
evaluare;
d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem
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 ........................................................................., implicate în procedura de atribuire;
e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am 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 .................................................................. și care sunt implicate în
procedura de atribuire.
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2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul
derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi
desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
........................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură
cu activitatea noastră.

Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC

Formularul 7

_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului
economic
persoana
juridică],
în
calitate
de
ofertant
la
procedura
de
................................................................................................
pentru
achiziția
de
............................................................................................................................, cod CPV
...................................,
la
data
de
.............................,
organizată
de
............................................................................., declar pe proprie răspundere că:

1.
Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la
bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art.
166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
2.
Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea
98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activității;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune 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 ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul
unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract
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de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecție;
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante,
să obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o
influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din
procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată)
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Operator economic

Formularul 8

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

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din
Legea 98/2016
Subsemnatul(a).....................................................................................................
(denumirea/ numele operatorului economic)
în
calitate
de
ofertant/candidat/concurent
la
procedura
.................................................(se menţionează procedura)

de

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect
....................................................................................................................................................
(denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV)
la data de ........................................... organizată
de............................................................................................
(zi/lună/an)
( denumirea beneficiarului)
declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul- sindic.
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la
data solicitată (data completării prezentului formular) ...............................................;
c¹) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale, nu am produs nici un prejudiciu
beneficiarilor implicaţi în contractele derulate cu aceştia.
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli în materie profesională.
e) nu prezint informaţii false sau prezint informaţiile solicitate de autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
...................................................................................................
(semnătura autorizată)
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Operator economic

Formularul 9

....................................................
Declaratie privind neincadrarea in prevederile ART. 60 din Legea nr. 98/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare
Subsemnatul…………………………reprezentant al …………………………declar pe
proprie raspundere ca nu sunt implicat ca persoana din categoria persoanelor mentionate
mai jos, in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor :
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care detin părti sociale, părti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanti/candidati, terti sustinători sau subcontractanti propuşi ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanti/candidati, terti sustinători ori subcontractanti propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
unei persoane care este sot/sotie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu
persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinători ori subcontractanti propuşi;
c) 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/informatii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar,
economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situatie de natură să îi afecteze
independenta şi impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situatia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/tertul sustinător are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organului de
conducere sau de supervizare şi/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care
sunt sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul autoritătii contractante sau al
furnizorului ofertant in cadrul achizitiei furnizare echipament – Macara, implicat în procedura
de atribuire;
e) situatia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, rudă sau afin până
la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relatii comerciale cu persoane cu functii de
decizie în cadrul autoritătii contractante sau al furnizorului ofertant in cadrul achizitiei
furnizare echipament – Macara , implicat în procedura de atribuire.
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul beneficiarului:

Data,

1. COBRESCU SABINA GABRIELA – manager proiect;
2. CHIRCA MARIUS – membru;
3. DINCA VASILE – membru.
Semnatura,

.............................
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Contract de furnizare
nr. ...... din data de .........................
Preambul
În temeiul Ordinului MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile
solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrari finantate din fonduri europene,
Avand in vedere proiectul intitulat „INVESTIM IN DEZVOLTARE” Cod apel:
POR/604/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor în domeniile competitive identificate
în SNC si PDR-uri, Cod proiect 131397, Componenta 1: 2.1.A – Microintreprinderi, Axa
Prioritara: Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii
Sursa de finantare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 ,AXA PRIORITARĂ 2 „ÎMBUNĂTĂŢIREA
COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII” PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.1. „PROMOVAREA
SPIRITULUI ANTREPRENORIAL, ÎN SPECIAL PRIN FACILITAREA EXPLOATĂRII ECONOMICE A IDEILOR NOI ȘI PRIN
ÎNCURAJAREA CREĂRII DE NOI ÎNTREPRINDERI, INCLUSIV PRIN INCUBATOARE DE AFACERI” Schema de ajutor de
minimis pentru sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor / fondurile proprii ale SC MAGEDAV CONSTRUCT SRL

s-a încheiat prezentul contract de furnizare in urmatoarele conditii:
1.

Partile contractante:

Societatea MAGEDAV CONSTRUCT SRL cu sediul în Municipiul Craiova, România, Str.
PETUNIILOR nr. 43, , judetul Dolj, cod postal 200412, inregistrata la Registrul Comertului
J16/1589/2014, CIF: 33680337, reprezentata de D-na SABINA GABRIELA COBRESCU,
Administrator, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
şi
Societatea ...................................... S.R.L. , cu sediul in localitatea ............, str. .............., nr.
...., judetul/sectorul ................, cod de inregistrare fiscala ......................., numar in Registrul
Comertului ........................., reprezentata de ................, functia ....................., în calitate de
prestator, pe de altă parte,
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii – activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. produse – echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri
cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului ;
f. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
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incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 – Prestatorul se obligă să furnizeze echipamentul – Macara pentru ridicare de sarcini de
80 tone, achizitionat in cadrul proiectului „INVESTIM IN DEZVOLTARE” Cod apel:
POR/604/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor în domeniile competitive identificate
în SNC si PDR-uri, Cod proiect 131397, Componenta 1: 2.1.A – Microintreprinderi, Axa
Prioritara: Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii.
in baza unei comenzi scrise din partea achizitorului, trimise prin fax, email sau direct, in
termen de 45 zile calendaristice de la semnarea contractului.
4.2 - Beneficiarul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru
echipamentul furnizat.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre beneficiar,
este de ........................... lei la care se adauga TVA in valoare de ................ lei.
5.2 Plata se va efectua astfel:
- la semnarea contractului de furnizare: in maxim 10 zile calendaristice - 10% (avans
contractual)
- la finalizarea tuturor obligatiilor comerciale descrise in caietul de sarcini: in maxim 45 zile
calendaristice – diferenta de 90% (atat fondurii proprii cat si fonduri europene)
5.3 – Platile se vor efectua in lei, in contul bancar notificat de prestator beneficiarului.
5.4 – Platile se efectueaza in baza facturii emise de catre prestator.
6. Durata contractului
6.1 – Prezentul contract intra în vigoare de la data semnării de către ambele părţi si este
valabil pana la data de 30.10.2021, la care se adauga garantia utilajului ofertat conform
legislatiei in vigoare.
6.2 - Modificarea duratei de valabilitate a contractului poate fi realizata de catre parti prin
incheierea unui act aditional in acest sens.
7. Documentele contractului
7.1 – Documentele contractului sunt:
a) specificatiile tehnice;
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b)propunerea tehnică şi propunerea financiară, identificate în oferta prestatorului din
.............., înregistrată la beneficiar sub nr. .............din ...........................

8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1 - Prestatorul se obligă să furnizeze echipamentul la standardele si performantele
prezentate în ofertă, anexă la contract.
8.4 - Prestatorul se obligă să despagubească beneficiarul împotriva oricăror:
a.
reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
b.
daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de
către achizitor.
9. Obligaţiile principale ale beneficiarului
9.1 – Beneficiarul se obligă să recepţioneze echipamentul furnizat in termenul convenit.
9.2 – Beneficiarul se obligă să plătească preţul către prestator in termen de 45 de zile
calendaristice de la emiterea facturii de catre acesta. Prestatorul va emite factura dupa
furnizarea echipamentului si semnarea de catre parti a procesului-verbal de receptie a
echipamentului furnizat.
10. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalitaţi, o sumă echivalentă in cuantum de 0,01% pe zi de intarziere din valoarea facturii
scadente si neachitate.
10.2 - În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are de a plătit, ca penalităţi, o sumă
echivalentă in cuantum de 0,01% pe zi de intarziere din valoarea facturii scadente si
neachitate.
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 prestatorului, 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 prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.
11. Alte resposabilităţi ale prestatorului
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11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a furniza echipamentul prevăzut în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat in conformitate cu oferta
sa.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze furnizarea echipamentului, să asigure resursele
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură
provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării
acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
11.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea echipamentului în
conformitate cu termenul convenit la art. 6. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa
tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit
pe toată durata contractului.
12. Alte responsabilităţi ale beneficiarului
12.1 - Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii
pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
13. Recepţie şi verificări
13.1 - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de furnizare a echipamentului pentru a
stabili conformitatea lor cu specificatiile tehnice prevazute in oferta depusa de prestator,
anexa la prezentul contract de furnizare.
13.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
13.3 – Pentru receptionarea echipamentului se va incheia un proces verbal de receptie care
va sta la baza emiterii facturii de catre prestator si efectuarea platii de catre beneficiar.
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a furniza echipamentul in termen de maximum 45 de
zile calendaristice de la primirea comenzii.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate beneficiarului părţile
vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
14.2 - În cazul:
i)
unor întârzieri, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii)
altor circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea
contractului de către prestator, acestea îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea
perioadei de furnizare a echipamentului sau a oricărei faze a acesteia. In aceasta situatie,
parţile vor revizui, de comun acord, datele de furnizare a echipamentului.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de
prestare stabilit, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul parţilor.
14.4 - În afara cazului în care beneficiarului este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita
penalităţi prestatorului.
15. Ajustarea preţului contractului
15.1 - Pentru furnizarea echipamentului, plăţile datorate de beneficiar prestatorului sunt
tarifele declarate in propunerea financiara, anexă la contract.
15.2 – Pretul este ferm in lei si nu se actualizeaza.
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16. Amendamente
16.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
16.2 – Modificarea nu poate fi facuta decat cu respectarea conditiilor impuse de Ordinul MFE
nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor
privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri
europene si de legislatia privind achizitiile publice in vigoare, respectiv:
modificarea sa fie facuta in perioada de executie a contractului si nu poate avea efect
retroactiv,
scopul actului aditional sa fie strans legat de obiectul contractului initial,
prin actul aditional nu se pot face modificari care determina modificari ale descrierii
furnizarii echipamentului sau care conduc la depasirea pragului valoric pentru care era
obligatorie aplicarea de catre beneficiar a prevederilor Legii 98 din 2016 cu modificarile si
completarile ulterioare, sau ale procedurii prevăzute de Ordinul Ministerul Fondurilor
Europene nr. 1284/2016.
orice modificare care prelungeste durata de executie a contractului trebuie facuta
astfel incat implementarea si plata finala sa poata fi realizata inainte de expirarea contractului
de finantare incheiat cu ADR Sud Vest Oltenia, iar plata să fie realizata conform regulilor de
eligibilitate stabilite prin contractul de finanţare.
17. Subcontractanţi – nu este cazul
18. Forţa majoră
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3 - 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.
18.4 - 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.
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
18.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
19. Soluţionarea litigiilor
19.1 - Beneficiarul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
19.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa
să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
20. Limba care guvernează contractul
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20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
21. Comunicări
21.1 - (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.
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
21.3 – Pentru Beneficiar: Societatea MAGEDAV CONSTRUCT SRL cu sediul în Municipiul
Craiova, România, Str. PETUNIILOR nr. 43, , judetul Dolj, cod postal 200412, România,
inregistrata in Registrul Comertului J16/1589/2014, CIF: 33680337, reprezentata de D-na
SABINA GABRIELA COBRESCU, Administrator.
- Pentru Prestator: Adresa: Municipiul .............., Str. ................., nr. ...., judet/sector .............,
tel/fax : ........................, e-mail: ........................., persoana de contact: ....................................
22. Legea aplicabilă contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .................. prezentul contract în 2 (două) exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.

Beneficiar,

Prestator,

34

