Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 1

Înregistrat la sediul entităţii contractante
Nr. __________ / _________________

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ______________________________________________________________________
(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei de participare publicată pe site-ul societății TERMOFICARE ORADEA
S.A., www.termoficareoradea.ro, cu nr. _______________ din _________________ la ”achiziţia
directă” pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect lucrările ”Consolidarea și refacerea
protecției anticorozive a laboratoarelor chimice și anexelor aferente acestora, precum și a
sistemului de captare a vaporilor și aerosolilor chimici de la secția chimică din Calea Borșului
nr. 23, Oradea, aparținând Termoficare Oradea S.A.. Cod CPV 45453100-8”,
noi_______________________________________________________________________,
(denumirea/numele operatorului economic)
vă transmitem alăturat coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării: ____/____/________

Cu stimă,

Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)
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Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 2

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ______________________________________________________________________
(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor:
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului _________
_______________________________________________________(denumirea/numele ofertantului),
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată,
să executăm lucrările „Consolidarea și refacerea protecției anticorozive a laboratoarelor chimice
și anexelor aferente acestora, precum și a sistemului de captare a vaporilor și aerosolilor
chimici de la secția chimică din Calea Borșului nr. 23, Oradea, aparținând Termoficare Oradea
S.A.. Cod CPV 45453100-8”, pentru suma totală de _____________________________lei (suma în
litere şi cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ______________________
_____________ lei (suma în litere şi cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem
lucrările cât mai curând posibil de la data predării amplasamentului şi să terminăm lucrările în
termenul precizat în documentaţia de atribuire.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________________
_____________________________________ zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de
___/___/______ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie sectorială, această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia
de atribuire.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.

Data: ____/____/________

________________(semnătura), în calitate de ___________________________________________,
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ______________________________________ .
(denumire/nume operator economic)

L.S.
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Anexa la formularul de ofertă
1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractanţi ___________ (% din preţul total ofertat)
2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită în cuantum de 10% din preţul total al contractului, în
conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire, sub forma:
[ ] virament bancar, în contul achizitorului;
sau
[_] instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituţie de credit din România sau din alt stat;
[_] instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate de asigurări,
prezentat în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
Contractantul va preda achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului,
instrumentul(ele) de garantare, ce se va/vor constitui ca anexă(e) la contract, după cum urmează:
[_] un instrument de garantare, în cuantum de 10% din preţul contractului fără TVA, cu valabilitatea
de 15 luni de la data emiterii instrumentului;
sau
[_] prin instrumente de garantare emise astfel: un instrument de garantare, în cuantum de 70% din
valoarea garanţiei de bună execuţie, cu valabilitatea de 3 luni de la data emiterii şi un instrument de
garantare, în cuantum de 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie, cu valabilitatea de 15 luni de
la data emiterii.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Perioada de garanţie tehnică: 12 luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

4. Acordul asupra contractului de lucrări: [_] fără obiecţiuni;
[_] cu obiecţiuni (conform anexă).
(se bifează opţiunea corespunzătoare)

Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)
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Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

Formularul 3

DECLARAŢIE
privind neîncadrare în prevederile art. 177 din Legea nr. 99/2016
Subsemnatul, _____________________________________________________ reprezentant
împuternicit al _____________________________________________________________________
(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ
susţinător al ofertantului, la procedura de achiziţie__________________________________ (se
menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect ________________
________________________________________________________________ (denumirea lucrării),
codul CPV ______________________, la data de _____________________ (zi/luna/an), organizată
de ___________________________________________________ (denumirea entităţii contractante),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică și sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 177 din
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută la art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute la art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările si
completările ulterioare, si infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute la art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările si 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 la art. 181 - 185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism prevăzute la art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și
combaterea terorismului, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută la art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancţionarea
spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută la art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările și 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.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării: ____/____/________

Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)
Notă: Se va completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o
asociere, precum şi de către fiecare dintre subcontractanţii declaraţi, sau terţii susţinători, dacă este
cazul.
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Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 4

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 178 din Legea nr. 99/2016
Subsemnatul, _________________________________________ reprezentant împuternicit al
_____________________________________________________________ (denumirea operatorului
economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător al ofertantului, la
procedura de achiziţie _______________________________ (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de lucrări având ca obiect __________________________________________
________________________________________________________________ (denumirea lucrării),
codul CPV _________________________, la data de __________________ (zi/luna/an), organizată
de ___________________________________________________ (denumirea entităţii contractante),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie și sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că _______________________________________________
(denumirea candidat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant /tert sustinator al ofertantului, după caz):
- mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România (sau în țara în care este stabilit ofertantul) până la data solicitată................. .
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 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.
Data completării: ____/____/________

Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)

Notă: Se va completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o
asociere, precum şi de către fiecare dintre subcontractanţii declaraţi, sau terţii susţinători, dacă este
cazul.
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Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

Formularul 5

DECLARAŢIE
privind neîncadrare în prevederile art. 180 din Legea nr. 99/2016
Subsemnatul, _________________________________________ reprezentant împuternicit al
_____________________________________________________________ (denumirea operatorului
economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător al ofertantului, la
procedura de achiziţie _______________________________ (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de lucrări având ca obiect __________________________________________
________________________________________________________________ (denumirea lucrării),
codul CPV __________________________, la data de _________________ (zi/luna/an), organizată
de_______________________________________________________________ (denumirea entităţii
contractante) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie și
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 180
din Legea nr. 99/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 64, alin. (1), din Legea nr. 99/2016, respectiv nu
am încălcat reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă,
stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri
colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care
trebuie respectate pe parcursul executării contractului sectorial;
b) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuţie integritatea și nu
există nicio decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative sau a unei
organizații internaționale în acest sens;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în
cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;
e) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta
procedură;
f) nu am participat la pregătirea documentației de atribuire sau participarea anterioară la
pregătirea procedurii de atribuire nu este de natură să conducă la o distorsionare a
concurenţei;
g) nu mă aflu în situația de a-mi fi încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce îmi
reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau
al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări să fi dus la încetarea
anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu am furnizat și nu voi furniza declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea
entității contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie;
i) mă angajez să prezint informațiile și documentele justificative solicitate de entitatea
contractantă în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecţie;
j) nu am încercat și nu voi încerca să influentez în mod nelegal procesul decizional al entităţii
contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferii avantaje nejustificate
în cadrul procedurii de atribuire;
k) nu am furnizat și nu voi furniza din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă
semnificativă asupra deciziilor entităţii contractante privind excluderea din procedura de
atribuire, selectarea mea ca ofertant sau atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru către
societatea noastră.
Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire a
contractului sectorial şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice că în organele de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale SC ___________________________________
_______________________________ (denumirea și datele de identificare ale operatorului
economic) nu sunt persoane condamnate printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiunile menționate
mai sus.
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Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire a
contractului sectorial şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice că în cadrul _________
_______________________________ (denumirea și datele de identificare ale operatorului
economic) nu sunt persoane condamnate printr-o hotărâre definitivă care să dețină putere de
reprezentare, de decizie sau de control pentru infractiunile menționate mai sus.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării: ____/____/________

Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)

Notă: Se va completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o
asociere, precum şi de către fiecare dintre subcontractanţii declaraţi, sau terţii susţinători, dacă este
cazul.
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Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 6

DECLARAŢIE
privind neîncadrare în prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016
Către ____________________________________________________________________________
(denumirea entității contractante și adresa completă)
Procedura de atribuire ________________________________
Nr. invitație/anunț de participare ________________________
Data limită pentru depunerea ofertei _____/_____/__________
Subsemnatul _______________________________, reprezentant legal al _______________
________________________________ (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situația unui conflict de interese.
Nu ne aflăm în situaţia în care să avem drept membrii în cadrul consiliului de
administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau 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.
Nu ne aflăm în situaţia în care să fi 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.
Nu ne aflăm în niciuna din situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, de natură să
determine apariția unui conflict de interese, în sensul art. 72 din Legea nr. 99/2016, cum ar fi
următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor
care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din
consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați,
terți susținători sau subcontractanți propuși;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane
care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați,
terți susținători ori subcontractanți propuși;
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/informații concrete că poate
avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură, sau se află într-o
altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;
d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul
susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de
supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie
în cadrul entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de
atribuire;
e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori
care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante sau
al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
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Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor
orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declaraţii.
Persoanele cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sunt: Director General-ing. Necula
Stănel Ionel; Director Financiar-ec. Haș Nadia Ramona; Director Tehnic-ing. Ciobanca Adrian;
Director Comercial-ing. Crețu Dan; Inginer Șef Producție – ing. Daniel Francisc; Șef Birou Mentenanță
Planificată-ing. Pop Francisc; Biroul Mentenanță Planificată-ing. Bodor Mihai; Biroul Juridic: Cjr.
Ciursaș Dan Adrian-Șef Birou; Cjr. Chișe-Stăniloiu Radu; Șef Birou Achiziții Publice - ing. Buta
Rodica; Biroul Achiziții Publice - ing. Bar Sorin, ec. Ciarnău Claudia, cjr. Roman Flaviu.

Denumire Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Terț susținător, după caz
_________________________________________________________________________________
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului __________________________________

Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, iar în cazul în
care ofertantul declară că intenţionează să subcontracteze o parte a execuţiei, va fi completată și de
către subcontractant/subcontractanți și va fi semnată de reprezentantul legal al operatorului
economic/(al fiecărui asociat/subcontractant), la fel și-n cazul terţilor susţinători.
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Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 7

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare ________________________________________________
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ___________________________________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ____________________________________
_________________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de
înmatriculare/înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cont nr. _______________________________, deschis la Banca __________________________

Data completării: ____/____/________

Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)
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Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

Formularul 8

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA LUCRĂRILOR SIMILARE REALIZATE ÎN CURSUL UNEI PERIOADE
CARE ACOPERĂ CEL MULT ULTIMII 5 ANI
Subsemnatul(a), _____________________________________________________________,
reprezentant împuternicit al __________________________________________________________
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai __________________________
_______________________________________________
(denumirea
şi
adresa
entităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării: ____/____/________

Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)

Anexa la formularul 8

LISTA LUCRĂRILOR SIMILARE REALIZATE ÎN CURSUL UNEI PERIOADE CARE
ACOPERĂ CEL MULT ULTIMII 5 ANI
Nr.
crt.

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa

Calitatea
executantului *)

Preţul total al
contractului
sau
valoarea
lucrărilor
executate
(în cazul
unui
contract
aflat în
derulare)
(lei)

Procent
îndeplinit
de
executant
(%)

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
derulare a
contractului **)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
2.
...

Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)
_____________________________
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.
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Denumire beneficiar lucrare
.........................................................................
Nr inregistrare.....................................................

Formularul 9

Certificare de buna executie
Prin prezenta, noi SC.................................................................................... reprezentata prin
reprezentant legal................................................, in calitate de beneficiar al contractului nr........... din
data de .............. incheiat cu SC..............................................................................., recomandam
SC............................................................................................................, pentru realizarea lucrarii
................................................................................................... care face obiectul achizitiei cu
precizarea ca noi SC................................................................ in calitate de beneficiar, am derulat un
contract de lucrari nr.......... din data de................ conform datelor de mai jos:
1.Denumirea si obiectul contractului:........................................................................................................
2.Numarul si data contractului:.................................................................................................................
3.Calitatea de participant al SC........................................... la indeplinirea contractului:
(se bifeaza obtiunea corespunzatoare)

contractant unic, realizand lucrari constand in................................................... in valoare
de......................... lei fara TVA
 contractant conducator (lider de asociatie) - cu un procent de...........% din asociere si realizand
lucrari constand in............................................ in valoare de......................... lei fara TVA
 contractant asociat - cu un procent de.........% din asociere si realizand lucrari constand
in.................. in valoare de......................... lei fara TVA
 subcontractant - in procent de.........% din totalul lucrarilor si realizand lucrari constand
in.................. in valoare de......................... lei fara TVA
4. Intervalul periodic de desfasurare a contractului (data de inceput/data de sfarsit):.........................
5. Locul executiei lucrarilor:...................................................................................................................
6. Modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv:
Lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in vigoare si au fost
finalizate:
[ ] da
[ ] nu
Daca pe parcursul realizarii lucrarii au fost inregistrate:
[ ] neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de executii;
[ ] cazuri de accidente produse din vina exclusiva a executantului;
[ ] receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii legislatiei in vigoare.
7. Tipurile de lucrari executate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care
ofertantul isi sustine experienta similara:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Intelegem ca entitatea contractanta are dreptul de a efectua verificari si de a ne solicita
documente edificatoare care probeaza/confirma cele mentionate in prezenta.
Totodata, declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre
cele prevazute la art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea
producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori
imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu
inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda ».

Data___________
Semnatura reprezentant legal beneficiar_______________
stampila_______
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Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 10

LISTA
cu personalul responsabil pentru execuţia lucrărilor

Subsemnatul(a) ____________________________________________, reprezentant legal al
_______________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), declar pe propria răspundere că pentru lucrările „Consolidarea și refacerea protecției
anticorozive a laboratoarelor chimice și anexelor aferente acestora, precum și a sistemului de
captare a vaporilor și aerosolilor chimici de la secția chimică din Calea Borșului nr. 23, Oradea,
aparținând Termoficare Oradea S.A.. Cod CPV 45453100-8”, voi folosi următorul personal:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Specialitate

Angajat
Permanent

1
2
3
4
5
6
.
.
.

Data completării: ____/____/________

Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)
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Temporar

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

Formularul 11

DECLARAŢIE
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi
şi specializarea acestora

Subsemnatul(a) _______________________________________, reprezentant împuternicit al
__________________________________________
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai __________________________
_______________________________________________
(denumirea
şi
adresa
entităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării: ____/____/________

Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)

Anexă la formularul 11
Nr.
crt.

Denumire
subcontractanţi

Datele de
identificare ale
subcontractanţilor

Partea/părţile din
contract ce
urmează a fi
subcontractate

1.
2.
...

Operator economic,
____________________
(semnătura autorizată)
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Valoare
(lei, fără TVA)

Acord
subcontractor
cu specimen
de semnătură

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

Formularul 12

Informaţii despre asociere

Către ____________________________________________________________________________
(denumirea entităţii contractante si adresa completă)
Procedura de atribuire _______________________________
Nr. invitaţie/anunţ de participare _______________________
Data limită pentru depunerea ofertei ______/______/_______

Subsemnatul(a) _________________________________________ reprezentant împuternicit
al _____________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului)
în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică declar pe proprie
răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informaţiile de mai jos sunt reale.
1. Denumirea asocierii cu menţionarea liderului :__________________________________________,
2. Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara entităţii contractante, dacă este cazul
Adresa sediului ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Telefon ___________________ Fax ____________________ E-mail _________________________
3. Denumirea, adresa si datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere
a) _______________________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului __________________________________
Numele si prenumele semnatarului ____________________________________________________
Capacitate de semnătură ____________________________________________________________
Detalii despre ofertant _______________________________________________________________
Numele ofertantului _________________________________________________________________
Ţara de resedinţă __________________________________________________________________
Adresa __________________________________________________________________________
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ____________________________________________
Telefon/Fax _______________________________________________________________________
Data ____________________________________________________________________________
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Formularul 12A

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 66 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile
sectoriale.
1. Părţile acordului
_______________________, reprezentată prin ________________, în calitate de _______________
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
_______________________, reprezentată prin ________________, în calitate de _______________
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului
2.1. Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de _______________________________
(denumire entitate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru __________________
___________________________________________________ (obiectul contractului/acorduluicadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câştigătoare.
2.2. Activitaţi ce se vor realiza de fiecare membru al asocierii in parte:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
2.3. Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie
publică 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 constituite 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 asociaţiei
4.1. Se împuterniceşte SC ________________, având calitatea de lider al asociaţiei 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 asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.
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;

16

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 asociației:
______________________
(denumirea)

ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________

Notă: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de
cerinţele specifice ale obiectului contractului.
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Formularul 13 - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului
de operatori economici
_________________________
(denumirea)
Angajament
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/grupului de operatori economici

Catre, _____________________________________________________________________
(denumirea entitatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _________________________________
(denumirea contractului sectorial), noi _________________________________________________
(denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), avand sediul inregistrat la __________________
_________________________________ (adresa tertului sustinator tehnic si profesional), ne obligăm,
în mod ferm, neconditionat si irevocabil, să punem la dispoziția ______________________________
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice si profesionale
necesare pentru indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta/acestia,
conform ofertei prezentate si contractului de achizitie ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si
entitatea contractanta.
Acordarea sustinerii tehnice si profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia
celor care au fost incluse in propunerea financiara.
În acest sens, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia
____________________________________
(denumirea
ofertantului/grupului
de
operatori
economici) resursele tehnice si/sau profesionale de _______________________________________
___________________ necesara pentru indeplinirea integrala, reglementara si la termen a
contractului de achizitie publica.
Noi, _______________________________________________________________________
(denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), declaram ca intelegem sa raspundem, in mod
neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de
_________________________________________
(denumire
ofertant/grupul
de
operatori
economici),
in
baza
contractului
de
achizitie,
si
pentru
care
___________________________________________ (denumire ofertant/grupul de operatori
economici) a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament, renuntand in
acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discutiune.
Noi, _______________________________________________________________________
(denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), declaram ca intelegem sa renuntam definitiv si
irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atat fata de entitatea contractanta, cat
si fata de __________________________________________ (denumire ofertant/grupul de ofertanti),
care ar putea conduce la neexecutarea, partiala sau totala, sau la executarea cu intarziere sau in
mod necorespunzator a obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi, _______________________________________________________________________
(denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), declaram ca intelegem sa raspundem pentru
prejudiciile cauzate entitatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in
angajament.
Prezentul reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile Legii
99/2016, care da dreptul entitatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a
anumitor obligatii care decurg din sustinerea tehnica si profesionala acordata ___________________
___________________________________ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici).

Data completarii,

Tert sustinator,

_____________

____________________
(semnatura autorizata)
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Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica - Experiență similară
Terţ susţinător tehnic
_________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ
Subsemnatul, ___________________________ (nume și prenume) în calitate de împuternicit
al ______________________________________ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul
înregistrat la ________________________________________________ (adresa terţului susţinător
tehnic), tel.: _______________, fax: _______________, e-mail: ________________________, Cod
fiscal ___________________, Certificat de înmatriculare/înregistrare ______________________ (nr.
înmatriculare/înregistrare, data), obiectul de activitate, pe domenii: ________________________ (în
conformitate cu prevederile din statutul propriu)
Activităţi CAEN pentru care există autorizare _____________________________ (se va solicita după
caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare
specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului sectorial)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1. _______________________________________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare)
2. _______________________________________________________________________________
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că entitatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din
prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai __________________________
(denumirea şi adresa entităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Nr.
crt.

Obiect
contract

CPV

Denumirea/
numele beneficiarului/
clientului
Adresa

Calitatea
*)

Preţ
total
contract

1

2

3

4

5

Procent
îndeplinit
de tert
sustinator
(%)
6

Perioada de
derulare a
contractului **)

8

1
2
.....
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Operator economic,
_____________________
Nume și prenume
(semnătură autorizată)
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Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 14

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Prin aceastã declaratie subsemnat(ul)/a ...........................................................................………
……………reprezentant legal al …………................................................................................................
...................………………………..............………., (denumirea si datele de identificare ale operatorului
economic),participant la procedura în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ terţ susţinător/
subcontractant al ofertantului, la procedura de ........................................................... (se menţionează
procedura) pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect.......................................................
..................................................................................................................(denumirea lucrărilor), codul
CPV ............................................... declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de
fals si uz de fals în declaratii, cã vom respecta si implementa executia lucrarilor cuprinse în ofertã
conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia
naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul
mediului si protectiei mediului.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat
ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda ».

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
...................................................
Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei
....................................................
Numele şi prenumele semnatarului
.....................................................
Capacitate de semnătură
...................................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
......................................................
Ţara de reşedinţă
.....................................................
Adresa
.....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
......................................................
Telefon / Fax
......................................................
Data
.....................................................
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Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 15

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei
autorizate), reprezentant al ………………………............................................ (denumirea ofertantului si
datele de identificare) declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa executia lucrarilor
cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene,
legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în
domeniul social si al relatiilor de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea
acestor obligaţii.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii
de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta
serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amenda ».

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
...................................................
Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei
....................................................
Numele şi prenumele semnatarului
.....................................................
Capacitate de semnătură
...................................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
......................................................
Ţara de reşedinţă
.....................................................
Adresa
.....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
......................................................
Telefon / Fax
......................................................
Data
.....................................................

21

CONTRACT DE LUCRĂRI
Nr. _______ din data de ________________
1. Părţile contractante
Se încheie prezentul contract de lucrări,
Între
TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul în localitatea Oradea, Calea Borșului, nr. 23, județul
Bihor, cod poştal 410605, telefon nr. 0359/409511, fax nr. 0259/467762, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J5/1095/2013, C.I.F. RO31952982, cont nr. RO23BTRLRONCRT0220336101,
deschis la Banca Transilvania Oradea, reprezentată prin ing. Necula Stănel Ionel, Director General şi
ec. Haș Nadia Ramona, Director Financiar, în calitate de achizitor, pe de o parte,
și
___________________ S.R.L./S.A., cu sediul în localitatea _________, str. ____________, nr. _____,
județul _________, cod poştal ___________, telefon nr. _________, fax nr. __________, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. ____________, C.I.F. RO ___________, cont nr._____________, deschis
la Banca ______________________________, reprezentată prin ______________________________,
Director General şi _________________________, Director Economic, în calitate de executant, 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 executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; în
textul contractului această denumire va fi interpretată şi în sensul de reprezentanţi competenţi/
autorizaţi ai părţilor contractante, acolo unde acestea trebuie să îndeplinească anumite obligaţii complet
definite şi nu se menţionează explicit că aceste obligaţii vor fi îndeplinite de anumiţi reprezentanţi ai
acestora, identificaţi prin textul contractului;
c) preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d) amplasamentul lucrărilor - locul în care executantul execută lucrările;
e) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, a
unui embargo, 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 dintre părţi;
f) zi - zi calendaristică; lună - 30, respectiv 31 zile calendaristice; an - 365, respectiv 366 zile
calendaristice;
g) lucrări: lucrarea „Consolidarea și refacerea protecției anticorozive a laboratoarelor chimice și
anexelor aferente acestora, precum și a sistemului de captare a vaporilor și aerosolilor chimici de
la secția chimică din Calea Borșului nr. 23, Oradea, aparținând Termoficare Oradea S.A.”, ce
face obiectul contractului;
h) furnituri: echipamentele/subansamblele/piesele de schimb care vor fi achiziţionate/executate şi
montate în cadrul lucrărilor;
i) materiale: toate materiile prime, materialele de orice fel şi altele asemenea necesare la execuţia
lucrărilor, cu excepţia celor înglobate în execuţia furniturilor;
j) documentaţie: documentaţia care se utilizează la execuţia şi verificarea lucrărilor, toate desenele de
execuţie şi de montaj cu aplicabilitate directă în execuţia lucrărilor, instrucţiuni, specificaţii, standarde
tehnice, instrucţiuni pentru sudură, instrucţiuni pentru vopsire şi alte instrucţiuni, reglementări şi
documentaţie tehnică de orice fel, toate necesare execuţiei lucrărilor, inclusiv documentaţia de execuţie
şi montaj aferentă furniturii;
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k) recepţia la terminarea lucrărilor: recepţia efectuată la terminarea execuţiei lucrărilor conform
prevederilor H.G. nr. 343/2017 şi cu respectarea prevederilor din Legea nr. 10/1995;
l) recepţia finală: recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor, conform
prevederilor H.G. nr. 343/2017 şi cu respectarea prevederilor din Legea nr. 10/1995.
3. Interpretare
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică
în mod diferit.
4. Obiectul contractului
4.1. Executantul se obligă să execute, să finalizeze și să întreţină în perioada de garanție lucrarea
„Consolidarea și refacerea protecției anticorozive a laboratoarelor chimice și anexelor aferente
acestora, precum și a sistemului de captare a vaporilor și aerosolilor chimici de la secția chimică
din Calea Borșului nr. 23, Oradea, aparținând Termoficare Oradea S.A.. Cod CPV 45453100-8”,
în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru execuția și finalizarea
lucrării ce face obiectul prezentului contract.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul total al contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform condiţiilor
contractuale, este de __________ lei, fără TVA, defalcat în anexa nr. 1 la contract, la care se adaugă
TVA în valoare de __________ lei.
5.2. Preţul contractului cuprinde toate cheltuielile legate de obligaţiile executantului specificate în
prezentul contract şi documentele lui.
6. Durata contractului. Termen de execuţie (finalizare) a lucrării
6.1. Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrarea „Consolidarea și refacerea protecției
anticorozive a laboratoarelor chimice și anexelor aferente acestora, precum și a sistemului de captare a
vaporilor și aerosolilor chimici de la secția chimică din Calea Borșului nr. 23, Oradea, aparținând
Termoficare Oradea S.A.. Cod CPV 45453100-8”, conform clauzelor contractuale și specificațiilor din
caietul de sarcini (anexa nr. 2 la contract), în termen de 60 de zile calendaristice de la data predarii
amplasamentului.
6.2. Contractul produce efecte până la îndeplinirea termenului prevăzut la art. 18.1. din contract.
7. Executarea contractului (Aplicabilitate)
7.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către părţile contractante, adică data de __________,
şi se execută în condiţiile convenite prin clauzele sale.
7.2. Începerea lucrărilor este condiţionată de emiterea de către achizitor, către executant, a ordinului de
începere a lucrărilor (proces-verbal de predare-primire a frontului de lucru).
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
a) orice acte adiţionale la contract, dacă părţile contractante vor consimţi să semneze astfel de
documente;
b) lista cu cantităţile de lucrări (devizul de execuţie a lucrărilor), anexa nr. 1 la contract, conţinând toate
categoriile de lucrări, furniturile, cantităţile şi preţurile lor aferente;
c) caietul de sarcini, anexa nr. 2 la contract;
d) propunerea tehnică şi propunerea financiară aferente ofertei prezentate de executant la achiziţia
organizată de achizitor;
e) garanţia de bună execuţie constituită conform art. 15.3, anexa nr. 3 la contract;
f) convenţia privind securitatea şi sănătatea în muncă (S.S.M.) şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
(S.U.), anexa nr. 4 la contract;
g) copia contractelor de subcontractare încheiate de executant, anexa nr. 5 la contract (dacă este cazul);
h) acord de asociere (dacă este cazul);
i) angajament ferm de sustinere din partea unui terț (dacă este cazul).
2

8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează
prevederile caietului de sarcini.
9. Documente normative
9.1. (1) Executantul garantează că la data recepţiei la terminarea lucrărilor, lucrările executate vor fi în
cantitatea şi de calitatea contractată, vor corespunde documentelor normative aplicabile, atât ale acelora
convenite de părţile contractante, cât şi ale acelora a căror aplicare este obligatorie şi nu vor fi afectate
de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare conform condiţiilor normale
de folosire sau celor specificate în contract.
(2) La lucrările la care se fac încercări, calitatea se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în
toleranţele admise prin documentaţie şi/sau documente normative.
10. Caracterul confidenţial al contractului
10.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane
implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului, se va
face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii
contractului.
(3) Accesul personalului de execuţie al executantului în incinta achizitorului şi la locul de
execuţie al lucrărilor, în scopul execuţiei lucrărilor, se va face numai după aprobarea de către achizitor
a listelor (tabelelor nominale) prezentate de executant înaintea începerii lucrărilor. Aceste liste vor fi
actualizate ori de câte ori va fi nevoie, în cel mai scurt timp.
(4) Accesul reprezentanţilor părţilor contractante în incintele partenerului de contract, în afara
personalului de execuţie al executantului, se va face cu un scop declarat şi după o înştiinţare prealabilă.
10.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la
contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte
contractantă, sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru
o asemenea dezvăluire, sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
10.3. Părțile se obligă ca, în executarea prezentului Contract, să respecte prevederile Regulamentului
nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene pentru
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date.
11. Obligaţiile executantului
11.1. (1) Executantul are obligaţia de a asigura (aproviziona) toate materialele necesare executării
lucrărilor şi de a executa şi finaliza lucrările, respectând caietul de sarcini, precum şi de a elimina
defectele/neconformităţile constatate şi/sau viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în
concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,
furniturile, utilajele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie
definitive, cerute de şi pentru contract.
(3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile,
viciile sau altele asemenea descoperite de el în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.
11.2. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate în cadrul lucrărilor contractate şi pe amplasamentul lucrărilor, precum şi pentru
procedeele/tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor contractului şi a
reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.
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(2) Executantul nu va fi răspunzător pentru documentaţia şi caietul de sarcini care nu au fost
întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie
proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.
11.3. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile scrise ale achizitorului în orice
problemă referitoare la lucrări, menţionată sau nu în contract şi, la solicitarea achizitorului, de a
prezenta rapoarte privind stadiul lucrărilor. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca
obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în
care acestea contravin prevederilor legale.
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci executantul are obligaţia de a notifica
acest lucru achizitorului, iar aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
11.4. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor,
precum şi de furnizarea tuturor materialelor, echipamentelor, utilajelor, instrumentelor, dispozitivelor şi
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia asigurării tuturor utilajelor de lucru, echipamentelor, mijloacelor de
transport şi de ridicat, dispozitivelor de mecanizare, sculelor de montaj etc., toate necesare îndeplinirii
lucrărilor conform prezentului contract.
11.5. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al eliminării defectelor/neconformităţilor şi/sau viciilor
ascunse, executantul are obligaţia:
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă la lucrări (pe şantier)
este autorizată şi de a menţine amplasamentul lucrărilor (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi
lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi preluate de către achizitor) în starea de ordine
necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru acele persoane;
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire,
alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte
autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor. Locurile de
muncă vor fi îngrădite cu materiale vizibile privind atenţionarea şi interzicerea accesului în zona de
lucru respectivă.
c) de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara locurilor de desfăşurare a
lucrărilor şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru;
d) de a nu începe execuţia efectivă a lucrărilor fără semnarea cu achizitorul a convenţiei privind
securitatea şi sănătatea în muncă (S.S.M.) şi în domeniul situaţiilor de urgenţă (S.U.). După semnarea ei
de ambele părţi contractante, convenţia va deveni anexă la contract. Executantul are obligaţia de a
solicita achizitorului emiterea formularului pentru convenţie. La solicitarea reprezentanţilor achizitorului, ai autorităţilor competente sau din proprie iniţiativă, executantul va întrerupe executarea
lucrărilor imediat ce vor apare încălcări ale prevederilor S.S.M., S.U. etc., care pot conduce la accidente
de muncă, avarii, incidente, accidente, punerea în pericol a obiectului lucrărilor, a siguranţei
personalului de execuţie sau a siguranţei generale din instalaţii şi din incinta achizitorului. Reluarea
lucrărilor se va face numai după înlăturarea deficienţelor care au cauzat întreruperea lucrărilor şi numai
cu avizul achizitorului sau autorităţilor competente. Întreruperile cauzate de motivele menţionate mai
sus şi din vina executantului nu vor modifica termenul de execuţie a lucrărilor. Nerespectarea acestei
clauze contractuale de către executant poate duce la rezilierea contractului cu daune în sarcina sa;
e) să nu introducă în incinta achizitorului sau la locul de execuţie a lucrărilor, mijloace fixe, materiale,
scule, dispozitive, autovehicule etc. de orice fel, în afara celor menţionate în anexele la contract şi/sau
prezentate achizitorului pentru aprobarea introducerii lor şi în alte scopuri decât realizarea lucrărilor;
f) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile la locul de desfăşurare a lucrărilor (pe
şantier);
g) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de furnituri şi/sau materiale;
h) de a aduna şi de a îndepărta de la locul de desfăşurare a lucrărilor sau de pe amplasamentul
lucrărilor, molozul, materialele nerefolosibile rezultate din demolare sau lucrările provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare. Executantul nu va executa lucrări şi nu va avea în incinta achizitorului
depozite şi magazii de furnituri şi materiale pentru derularea de contracte cu altcineva decât achizitorul,
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cu excepţia cazului când a încheiat cu acesta din urmă contracte de închiriere legală a respectivelor
spaţii;
i) să menţină curăţenia la locul de muncă şi în zona preluată pentru execuţia lucrărilor şi să evacueze
ritmic din zona lucrărilor, prin mijloace proprii, materialele nerecuperabile şi surplusurile de furnituri şi
materiale pe care le-a adus. Executantul nu va deversa în sistemul de canalizare reziduuri toxice.
Executantul va depozita reziduurile de orice fel în containere proprii. Asigurarea curăţeniei generale
finale în zona în care s-au efectuat lucrările este condiţie de recepţie a lucrărilor şi de acceptare la plată
de către achizitor a facturii emise de executant;
j) să transporte pe cheltuiala sa materialele rezultate din execuția lucrărilor la locul indicat de către
achizitor;
k) să asigure transportul, cazarea, asistenţa medicală de urgenţă, masa şi plata resurselor umane
utilizate pentru execuţia lucrărilor;
l) să nu folosească personalul achizitorului, pentru execuţia lucrărilor, sub nici o formă (detaşare,
angajare în afara orelor de program etc.);
m) să folosească pentru realizarea lucrărilor personal calificat şi autorizat, obligaţia autorizării şi
instruirii cu privire la tehnologiile şi modul de lucru utilizate, dotării cu echipament individual de
protecţia muncii revenind executantului;
n) să predea achizitorului toate documentele specificate în caietul de sarcini.
11.6. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor şi
furniturilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la
data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
11.7. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe
traseul şantierului (locului de desfăşurare a lucrărilor) şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta
traseele, va alege, va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul
suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea furniturilor, materialelor, echipamentelor,
instalaţiilor sau altora asemenea, de la şi la locul de desfăşurare a lucrărilor sau de pe amplasamentul
lucrărilor, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau
distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică
cu sau care se află pe traseul locului de desfăşurare a lucrărilor, datorită transportului furniturilor,
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Executantul are dreptul de a menţine la locul de desfăşurare a lucrărilor, până la sfârşitul
perioadei de execuţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt
necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de execuţie.
11.8. După terminarea lucrărilor, la recepţia la terminarea lucrărilor, executantul va preda achizitorului
toate documentele solicitate de achizitor prin caietul de sarcini. Predarea acestora constituie condiţie
obligatorie de acceptare la plată de către achizitor a facturii emise de executant pentru lucrările
executate.
11.9. Executantul trebuie să numească un responsabil de lucrări pentru relaţia cu achizitorul.
11.10. Executantul se obligă să anunţe responsabilul de lucrare al achizitorului despre terminarea unei
faze de lucrări care devine ascunsă în continuare şi să întocmească procesul-verbal de recepţie a lucrării
ascunse.
11.11. Executantul va reface pe cheluiala proprie lucrările efectuate cu deficienţe şi abateri de la
documentaţii, constatate pe parcursul derulării contractului, la recepţie sau în perioada de garanţie.
11.12. Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror prejudicii cauzate pe cale
de:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie care rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legatura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
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12. Obligaţiile achizitorului
12.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului amplasamentul lucrărilor, liber de
orice sarcină.
12.2. Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 48
de ore de la notificarea executantului.
12.3. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii
furnizate executantului, precum şi de dispoziţiile sale.
12.4. Achizitorul are obligaţia să numească responsabil de lucrări şi comisia de recepţie. Responsabilul
de lucrări va urmări cantitativ şi calitativ lucrările şi va confirma cantităţile reale executate în vederea
decontării acestora.
13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. Denunțarea contractului
13.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract (atât în sensul de neexecuţie cantitativă cât şi de neexecuţie calitativă), atunci
achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,02% din preţul total fără
TVA al contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
Penalităţile se pot reţine din factură pe baza înştiinţării prealabile a executantului.
13.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul specificat la art. 19.4 din contract,
atunci executantul poate solicita ca penalităţi o sumă echivalentă cu 0,02% din valoarea fără TVA a
facturii neonorate, pentru fiecare zi de întârziere.
13.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde
plata de daune-interese.
13.4. (1) Achizitorul are dreptul de a denunța oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată
executantului, fără nici o compensaţie, dacă împotriva acestuia a fost deschisă procedura falimentului, a
abandonat contractul, nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate
în termen de 72 de ore de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere, nu a îndepărtat materialele
nerecuperabile de pe şantier, neglijează în mod flagrant şi repetat să-şi îndeplinească obligaţiile
contractuale, a dat în subantrepriză părţi de lucrări fără avizul achizitorului, cu condiţia ca această
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru achizitor.
(2) În situaţia în care executantul refuză să înceapă/reia lucrările, după 72 de ore de la data
stabilită prin contract de a începe/relua lucrările, achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul cu
suportarea de către executant a diferenţei de preţ până la valoarea contractului ce se va încheia cu un alt
executant, fără nici o pretenţie din partea executantului semnatar al prezentului contract.
13.5. Contractul poate înceta şi prin acordul părţilor contractante, fără despăgubiri.
14. Garanţia de bună execuţie a contractului
14.1. Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în scopul
asigurării achizitorului de îndeplinirea contractului în cantitatea, la calitatea şi termenul convenite.
14.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10% din preţul fără TVA a
contractului, fiind în valoare de _________ lei, fără TVA.
14.3. Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui prin una din următoarele modalitati:
- virament bancar în contul achizitorului
sau
- instrument(e) de garantare emis(e) de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o
societate de asigurări, în condiţiile legii, în original, depus(e) de executant la sediul achizitorului secretariat - în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, ce va/vor deveni anexă/anexe la
contract, după cum urmează:
- un instrument de garantare în procent de 10% din valoarea contractului fără TVA, cu valabilitate de
15 luni de la data emiterii
sau
- instrumente de garantare emise astfel: un instrument de garantare, în cuantum de 70% din valoarea
garanţiei de bună execuţie, cu valabilitatea de 3 luni de la data emiterii şi un instrument de garantare, în
cuantum de 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie, cu valabilitatea de 15 luni de la data emiterii.
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14.4. (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor contractate,
sau data ordinului de începere al lucrărilor duce la extinderea duratei de terminare a lucrărilor, precum
şi pentru orice motiv, executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu
o durată corespunzătoare, care să acopere atât perioada de execuţie cât și perioada de garanție acordată
lucrărilor executate, cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea valabilității instrumentului (poliței/scrisorii
bancare) de garanție de bună execuție.
(2) Garanţia de bună execuţie va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale pe perioada de
prelungire a termenului de execuție şi până la semnarea procesului verbal de recepţie finală.
14.5. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile
care nu au fost respectate.
14.6. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie a contractului la solicitarea
scrisă a executantului, astfel:
• 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
• restul de 30% din valoarea garanţiei, după expirarea perioadei de garanţie tehnică, în termen de 14
zile de la data semnării procesului verbal de recepţie finală, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii
asupra ei.
14.7. Garanţia tehnică a lucrărilor executate este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
15. Începerea şi execuţia lucrărilor
15.1. Executantul are obligaţia de a începe lucrările la primirea ordinului de începere a lucrărilor din
partea achizitorului. Începerea lucrărilor se va face numai pe bază de proces-verbal de predare-preluare
amplasament sau ordin de începere a lucrărilor.
15.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform contract şi să fie terminate la data stabilită conform
art. 6.1. din contract.
(2) În cazul în care executantul întârzie terminarea pregătirilor, începerea lucrărilor, sau dacă nu
îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la art. 11.1., alin. (2) din contract, achizitorul este îndreptăţit să-i
fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul
neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.
15.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea execuţia lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu
clauzele contractuale.
(2) Executantul are obligaţia ca pe toată durata de execuţie a lucrărilor să permită oricând
reprezentanţilor de specialitate ai achizitorului să verifice stadiul de execuţie a lucrărilor.
15.4. Materialele şi furniturile asigurate de executant pentru execuţia lucrărilor trebuie să fie conform
solicitărilor din caietul de sarcini.
15.5. (1) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
inspecţia, măsurarea şi încercarea lucrărilor. Costul inspecţiilor şi încercărilor, inclusiv pentru
manopera aferentă acestora, revine executantului, fiind inclus în preţul contractului.
(2) Inspecţiile şi încercările neprevăzute prin contract, dar comandate de achizitor pentru
verificarea unor părţi de lucrări sau materiale şi/sau furnituri puse în operă vor fi suportate de executant
dacă se dovedeşte că furniturile şi/sau materialele respective nu sunt corespunzătoare cantitativ şi/sau
calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar aceste
cheltuieli vor fi suportate de achizitor.
15.6. (1) Executantul are obligaţia de a anunţa achizitorul, în timp util, pentru participarea la orice
inspecţii, încercări, verificări pentru care s-a stabilit obligativitatea participării achizitorului.
Neparticiparea achizitorului anunţat nu va constitui motiv de neefectuare a lor şi de întrerupere de către
executant a lucrărilor, cu excepţia inspecţiilor, încercărilor, verificărilor stabilite de comun acord a fi
executate numai în prezenţa achizitorului. Inspecţiile, încercările, verificările se vor face obligatoriu în
timpul programului de lucru al personalului de execuţie al executantului sau subcontractanţilor. Toate
eventualele cheltuieli legate de aceste inspecţii, încercări şi verificări privind transportul şi cazarea
reprezentanţilor achizitorului vor fi suportate de acesta din urmă. Restul cheltuielilor, legate de
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inspecţiile, încercările, verificările propriu-zise la punctele de lucru/sediul executantului şi/sau
subcontractanţilor, vor fi suportate de executant.
(2) Executantul nu-l va împiedica pe achizitor să participe la inspecţii, încercări, verificări pentru
care iniţial nu s-a convenit participarea achizitorului, dacă acesta din urmă va anunţa în prealabil
executantul despre intenţia lui. Achizitorul poate solicita executantului efectuarea unor inspecţii,
încercări, verificări, analize etc. necuprinse în documentaţie, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
- solicitarea să se facă în scris, înainte de intrarea lucrărilor în etapa care ar putea permite efectuarea
acestor inspecţii, încercări, verificări, analize etc.;
- contravaloarea acestor inspecţii, încercări, verificări, analize etc. va fi suportată de achizitor, pe
baza unor documente justificative prezentate de executant, într-un interval de timp stabilit de comun
acord de părţile contractante.
(3) Dacă în urma inspecţiilor, încercărilor, verificărilor menţionate la paragrafele (1) şi (2) de mai
sus, achizitorul constată neconformităţi/abateri de la documentaţie sau nerespectare de parametri ori
prevederi ale documentelor normative aplicabile, îl va înştiinţa imediat pe executant cerându-i
eliminarea celor constatate pe cheltuiala lui. Executantul are obligaţia convocării achizitorului pentru
constatarea efectului acţiunilor întreprinse iar intervalul de timp afectat acestor acţiuni nu va decala
termenul de execuţie a lucrărilor.
(4) La solicitarea achizitorului şi independent de cele menţionate în prezentul articol, executantul
are obligaţia de a reface orice parte din lucrări, dacă va fi cazul, şi:
1. dacă în urma acestor solicitări se constată că lucrările executate nu sunt în cantitatea şi/sau la
calitatea cerută şi/sau nu au fost executate conform documentaţiei, costurile refacerii sau reparării vor fi
suportate de executant, iar termenul de execuţie a lucrărilor nu va fi decalat;
2. dacă în urma acestor solicitări se constată că lucrările executate sunt în cantitatea şi la calitatea cerută
şi au fost executate conform documentaţiei, costurile refacerii sau reparării vor fi suportate de achizitor,
într-un termen stabilit de comun acord cu executantul şi pe baza documentelor justificative prezentate
de acesta din urmă. Dacă din această cauză va fi justificată prelungirea termenului de execuţie a
lucrărilor, părţile contractante pot conveni un nou termen de execuţie.
15.7. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări sunt
finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia
achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.
16. Întârzierea și sistarea lucrărilor
16.1. În cazul în care apar lucrări neprevăzute prin volumul sau natura lor sau există oricare alt motiv
de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către
acesta, executantul este îndreptăţit să solicite prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a
oricărei părţi a acestora. Prin consultare şi de comun acord, părţile vor stabili orice prelungire a duratei
de execuţie la care executantul are dreptul, prin acte adiţionale.
16.2. (1) Lucrările pot fi sistate şi execuţia decalată pentru o perioadă de timp, în cazul în care
achizitorul comunică în scris acest lucru (notifică executantul cu privire la sistarea lucrărilor),
executantul neputând pretinde penalităţi sau despăgubiri din partea achizitorului.
(2) Pe baza notificării executantului de către achizitor, contractul se consideră suspendat. Părţile
contractante vor încheia, în acest sens, un act adiţional.
(3) Reînceperea derulării contractului se va face prin ordin scris al achizitorului prin întocmirea
unui act adiţional la contract.
16.3. Cu excepţia prevederilor cap. 25, în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire
conform art. 16.1. și în afara cazului art. 16.2., o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul
achizitorului de a solicita penalităţi executantului, potrivit prevederilor art. 13.1.
17. Finalizarea/recepţia lucrărilor
17.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzute să fie finalizate într-un
termen stabilit, trebuie finalizate în termenul contractual convenit de părţi, termen care se calculează de
la data ordinului de începere a lucrărilor (data semnării procesului-verbal de predare a frontului de
lucru).
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17.2. Recepţiile lucrărilor efectuate de achizitor au ca scop confirmarea faptului că executantul şi-a
îndeplinit obligaţiile contractuale referitoare la respectivele lucrări.
17.3. Executantul va notifica achizitorului data terminării lucrărilor şi data când aceste lucrări sunt
pregătite pentru efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, solicitând achizitorului convocarea
comisiei de recepţie. Pe baza situaţiilor de lucrări executate şi confirmate, precum şi a constatărilor
efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de
recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se şi termenele pentru eliminare şi finalizare. După constatarea eliminării
tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de
recepţie şi va înştiinţa executantul, în scris, cu privire la data convocării comisiei.
17.4. Achizitorul are obligaţia de a comunica în scris executantului, în cel mult 14 zile de la expirarea
perioadei de garanţie a lucrărilor, data efectuării recepţiei finale a lucrărilor, în scopul participării
executantului. Neparticiparea executantului, anunţat la data fixată de achizitor, nu va atrage după sine
neefectuarea recepţiei finale.
17.5. (1) Datele efectuării recepţiilor sunt:
- data încheierii de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie, la terminarea lucrărilor;
- data procesului-verbal de recepţie finală (după expirarea perioadei de garanţie).
(2) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi
întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi
funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.
17.6. (1) Executantul are obligaţia de a elimina toate neconformităţile constatate de comisia de recepţie,
menţionate în procesele verbale de recepţie şi transmise executantului pentru luare la cunoştinţă. Durata
de execuţie a lucrărilor nu se va prelungi cu perioada scursă pentru eliminarea de către executant a
neconformităţilor, abaterilor etc., constatate la recepţia la terminarea lucrărilor.
(2) Neeliminarea de către executant a neconformităţilor, abaterilor constatate la recepţia finală va
conduce la prelungirea perioadei de garanţie de bună execuţie până la eliminarea acestora şi suportarea
de către executant a tuturor consecinţelor care decurg din aceasta şi din prezentul contract.
17.7. Atribuţiile comisiei de recepţie, prin care achizitorul va efectua recepţiile lucrărilor, sunt cele
menţionate în H.G. nr. 343/2017 şi Legea nr. 10/1995.
17.8. Toate inspecţiile, încercările, verificările aferente recepţionării lucrărilor se vor face fără nici o
cheltuială suplimentară în sarcina achizitorului faţă de valoarea prezentului contract.
17.9. Toate aspectele legate de recepţionarea lucrărilor, nemenţionate în cuprinsul prezentului capitol,
vor fi tratate conform prevederilor H.G. nr. 343/2017.
17.10. La recepţia la terminarea lucrărilor, executantul va preda toate documentele solicitate de
achizitor prin caietul de sarcini (anexa nr. 2 la contract).
18. Perioada de garanţie tehnică acordată lucrărilor
18.1. Perioada de garanţie tehnică pentru lucrările executate şi materialele asigurate (aprovizionate)
prin grija executantului este de 12 de luni de la data semnării procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor.
18.2. În perioada de garanţie tehnică, executantul are obligaţia eliminării pe cheltuială proprie a tuturor
neconformităţilor faţă de calitatea şi cantitatea contractată a lucrărilor şi datorate lui, neconformităţi
constatate de achizitor şi aduse la cunoştinţa executantului. Perioadele de timp scurse cu eliminarea
neconformităţilor menţionate mai sus se vor adăuga la perioada de garanţie a lucrărilor. În cazul în care
neconformităţile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
18.3. (1) În perioada de garanţie a lucrărilor, executantul are obligaţia eliminării neconformităţilor/
defectelor constatate, prin refacerea lucrărilor într-un interval de timp de maxim 10 zile de la
înştiinţare, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Lucrările refăcute ca urmare a apariţiei
neconformităţilor, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data refacerii lucrărilor.
(2) În cazul neprezentării executantului pentru refacerea lucrărilor în termenul menţionat
anterior, achizitorul are dreptul, prin semnarea contractului de către executant, să elimine
neconformităţile constatate, pe cheltuiala executantului. Cheltuielile aferente eliminării
neconformităţilor vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite
acestuia. Şi în acest caz, perioada de garanţie a lucrărilor se va prelungi cu duratele de eliminare a
neconformităţilor constatate.
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18.4. Executantul răspunde pentru viciile ascunse ale lucrărilor pe toată durata ciclului de funcţionare
până la o nouă reparaţie de acelaşi fel. Prin vicii ascunse se înţelege orice defect/neconformitate faţă de
calitatea contractată a lucrărilor şi care nu s-a putut depista prin mijloace uzuale de verificare.
18.5. Executantul răspunde şi suportă pagubele produse achizitorului ca urmare a activităţii desfăşurate
pentru executarea lucrărilor şi în care achizitorul nu a fost implicat în nici un mod. Pagubele vor fi
cuantificate conform prevederilor legale în vigoare de o comisie special constituită în acest scop.
Comisia de analiză va avea o componenţă agreată de ambele părţi contractante.
19. Modalităţi de plată
19.1. Plata se face prin ordin de plată, în termen de 30 de zile de acceptarea de către achizitor a
facturii/facturilor emisă/emise de către executant, pe baza documentelor justificative, respectiv situaţie
de lucrări verificată şi confirmată de achizitor, procese verbale de probe, procese verbale de receptie la
terminarea lucrărilor, pentru cantităţile de lucrări real executate cu preţuri conform devizului ofertă
iniţial.Situaţia/situațiile de lucrări se va/vor întocmi conform anexei nr. 1 la contract. La
situaţia/situațiile de lucrări se anexează listele cu consumurile aferente (materiale, manoperă, utilaje,
transport).
19.2. Executantul va redacta factura şi situaţia de lucrări respectând întocmai denumirea şi codul
articolelor din devizul lucrărilor.
19.3. Facturile fiscale emise de executant se vor depune la sediul achizitorului din Oradea, Calea
Borșului, nr. 23, la Registratură (secretariat).
19.4. Se vor deconta numai lucrările efectiv executate. Cantităţile de lucrări trecute în lista de cantităţi
care nu sunt fizic necesare a fi executate vor fi cuprinse într-o notă de renunţare semnată de cele două
părţi contractante.
19.5. Acceptarea la plată a ultimei facturi aferente lucrărilor, emisă de executant se va face cu condiţia
reuşitei recepţiei la terminarea lucrărilor sau, dacă va fi cazul, cu condiţia eliminării de către executant
a tuturor neconformităţilor, abaterilor etc., constatate în cadrul recepţiei la terminarea lucrărilor precum
şi cu îndeplinirea celorlalte condiţii menţionate în contract.
19.6. Plăţile parţiale efectuate conform prevederilor contractului nu influenţează responsabilitatea
executantului pentru lucrări şi garanţia de bună execuţie. Ele nu se vor considera nici ca recepţii
aferente lucrărilor.
19.7. Contractul se consideră terminat din momentul în care apare confirmarea că lucrările au fost
executate conform clauzelor contractului, susţinută cu proces-verbal de recepţie finală semnat de
comisia de recepţie.
19.8. Atât executantul cât şi achizitorul au obligaţia de a comunica partenerului de contract orice
modificare a numărului de cont sau a altor elemente care ar putea influenţa buna desfăşurare a
operaţiunilor financiar-bancare între părţi, în termen de maximum 5 zile de la eventuala lor modificare.
20. Ajustarea preţului contractului
20.1. Preţurile unitare menţionate în anexa nr. 1 la contract şi preţul total convenit pentru îndeplinirea
contractului conform art. 5.1., sunt preţuri ferme şi nu se vor putea modifica sau actualiza pe toată
durata de valabilitate a contractului.
21. Asigurări
21.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice sau să
recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va solicita, poliţa sau
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(3) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele
de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile
prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a
agenţilor sau a angajaţilor acestora.
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22. Amendamente
22.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata derulării contractului, de a conveni de comun acord
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.
22.2. Contractul de lucrări poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în
cazurile și condițiile prevăzute la art. 235 - 241 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.
22.3. Achizitorul va deconta doar dacă apar, cheltuieli cu lucrările care pot fi incidente pe parcursul
derulării contractului şi care nu reprezintă modificări substanţiale ale acestuia, în condiţiile prevăzute la
art. 235 din Legea nr. 99/2016.
23. Cesiunea
23.1. Creanţele născute prin efectele prezentului contract pot fi cesionate după notificarea prealabilă a
debitorului, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi
asumate iniţial.
24. Subcontractanţi (după caz)
24.1. Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi prin oferta făcută la
procedura de achiziţie organizată de achizitor, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
24.2. Executantul are obligaţia de a prezenta la semnarea contractului, contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi. Contractele încheiate cu subcontractanţii se constituie în anexe la prezentul
contract.
24.3. (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractanţii sunt pe deplin răspunzători faţă de executant de modul în care îşi îndeplinesc
partea lor din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
24.4. (1) Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți de către executant în perioada de implementare a
contractului poate interveni în următoarele situații:
a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca
fiind realizate de către subcontractanți,
b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului în condițiile în care lucrările ce
urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării
acestora,
c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contract.
(2) În situația prevăzută la lit. c) în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat
unilateral/reziliat de către una din părți, executantul are obligația de prelua partea/părțile din contract
aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în
condițiile pevăzute la lit. a).
24.5. Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului, cu
condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului, și anume
dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de
calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării
ofertelor,
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre achizitor si executant,
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului,
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează
rezultatul contractului rămân nemodificați.
24.6. (1) Nominalizarea de noi subcontractanți pe parcursul derularii contractului este posibilă doar cu
acordul scris al achizitorului. Executantul trebuie să solicite, în scris, acordul achizitorului înainte de
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încheierea unui nou contract de subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării
achizitorului se realizează numai după ce executantul a efectuat el însuși o verificare prealabilă a
subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile lucrărilor care urmează a fi
subcontractate.
(2) In vederea obţinerii acordului achizitorului, noii subcontractanți sunt obligaţi să prezinte:
- o declaraţie pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile caietului de sarcini, propunerea
tehnică şi financiară depusa de către executant la ofertă, pentru activitățile supuse subcontractării,
- contractele de subcontractare încheiate între executant și noii subcontractanți ce vor cuprinde
obligatoriu și fără a se limita la acestea, informaţii cu privire la activitățile ce urmează a fi
subcontractate, datele de contact și reprezentanţii legali, valoarea aferentă activității ce va face obiectul
contractului,
- certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de lucrări.
Executantul va încheia contractele cu subcontractanții, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul
cu achizitorul.
24.7. Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nicio situație
răspunderea executantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului
25. Forţa majoră
25.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
25.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, pe
toată perioada în care aceasta acţionează.
25.3. 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 forţei majore.
25.4. Înainte de a invoca forţa majoră, oricare din părţile contractante are obligaţia de a încerca
continuarea obligaţiilor contractuale atât cât va fi posibil, cu condiţia de a se menţine în prevederile
contractului. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
25.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a contractului, fără ca
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
26. Soluţionarea litigiilor
26.1. Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
26.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către
instanţa judecătorească în a cărei circumscripție își are sediul achizitorul.
27. Limba care guvernează contractul
27.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
28. Comunicări
28.1. (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea contractului, trebuie să fie transmisă
în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
28.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris
a primirii comunicării.
29. Legea aplicabilă contractului
29.1. Contractul va fi înterpretat conform legislaţiei din România.
12

30. Prevederi finale
30.1. Contractul va fi semnat şi ştampilat de ambele părţi contractante. Numele şi prenumele
persoanelor care sunt împuternicite să semneze contractul vor fi înscrise în clar pe ultima pagină a
contractului.
30.2. Orice schimbare de adresă a uneia dintre părţile contractante va fi comunicată în termen de
maximum 24 de ore partenerului de contract.
30.3. Prezentul contract conţine 13 pagini şi împreună cu anexele lui a fost întocmit în două exemplare
din care unul la achizitor şi unul la executant.

ACHIZITOR:
TERMOFICARE ORADEA S.A.
Oradea

EXECUTANT:

13

